
Tárgy: Tájékoztató rendeletváltozásról 

Tisztelt Munkáltató! 

2013. március 1-jétől hatályos a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, mely a dohánytermékek 

előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az 

egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkezik.  

A rendeletben szó van a dohánytermékek gyártásának, importálásának és az Európai Unió más 

tagállamából való behozatalának feltételeiről, a határértékekről, a jelölésről, a dohánytermékek 

piacfelügyeletéről, az egészségvédelmi bírságra vonatkozó szabályokról, a forgalomba hozatal 

feltételeiről, az exportról, az adatszolgáltatásról.  

Mindezekekkel nincs is semmi baj, hiszen minden bizonnyal a jó célt szolgálják; a nemdohányzók 

védelmét, a dohányzásról való leszoktatást! A másik módja a rögös út taposásának a tiltás, melyet 

kitábláznak, plakátolnak, és ha ez sem lenne elég, akkor jöhet az egészségvédelmi bírság. Ez utóbbit 

nyilván ezt el szeretné kerülni mindenki. 

   

A fenti – a rendeletből való – táblák is ennek érdekében születhettek. Igaz, némiképp hányaveti 

módon, mert a dohányzó hely kijelölése és a dohányzás tiltása – nem tudni milyen megfontolásból –

ugyanolyan tiltó piros körbe került, a különbség csupán az áthúzásban van. A cigarettát jelképező 

rajzolatot is, ha nem a szövegkörnyezetben nézné az ember, nem biztos, hogy elsőre a dohányzás 

jutna az eszébe. 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §: „A dohányzási korlátozással érintett, valamint a 

dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 
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7. mellékletben1 meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. 

A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő 

„DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, 

legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold 

betűmérettel kell készülniük. 

20. § (1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. 

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt az Nvt. előírásainak megfelelően kihelyezett, de a 11. §-ban és 

a 7. mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést e rendelet 

hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon belül kell a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt 

előírásoknak megfelelően módosítani vagy cserélni.” 

Talán szerencsésebb lett volna, ha a már megszokott és ismert piktogramokat használták volna, 

hiszen ezekből is van elég, nem kellett volna kitalálni újat: 

   

Igaz ugyan, hogy a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről világosan megfogalmazza a tiltó és rendelkező jelek fogalmát, de ha még 

ez sem lenne elég, akkor az MSZ ISO 3864-1 szabvány a Grafikai jelképek. Biztonsági színek és 

biztonsági jelek címmel is ezt a témát írja körül. Az 1. rész: Munkahelyi és közterületi biztonsági jelek 

tervezési alapelveivel érthetően megfogalmaz minden szükséges ismérvet. 

Talán még megtévesztő is lehet a dohányzó hely kijelölése esetében, hogy olyan környezetbe 

helyezték, amire másutt egészen más szabályok vonatkoznak: 

   

A folyton szemünk előtt lévő KRESZ táblákra gondoltam. 

   

A rendelkező táblák színe kék, nyilván abból a megfontolásból, hogy ezzel a vizuális módszerrel is meg 

lehessen különböztetni azt, ami tilos és piros! 

                                                 
1 A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti táblák jelen levél utolsó két oldalán kinyomtatható formában találhatók. 



Azt már az utóbbi időben mindannyian megtanultuk, hogy – bizonyos kivételektől eltekintve – zárt 

térben tilos kijelölni dohányzó helyet. Viszont, ha már erre is van mód, akkor talán jelölni kéne 

szabályosan: 

A piktogramban a négyzet éppen erre a zárt térre utal. 

Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről (Nvt.) az ebben foglalt feliratra, illetve 

jelzésre vonatkozóan: 

A hatályos, valamint a módosított 2012. 01. 01-től hatályba lépő Nvt. módosítás alapján is, a 

dohányzási korlátozással érintett helyet vagy helyiséget valamint közterületeket, illetve a dohányzásra 

kijelölt helyet, illetve a nemdohányzó intézményt vagy munkahelyet, „szembetűnő”, illetve „jól 

látható”, illetve „egyértelmű” módon az oda érkezők számára felirat vagy jelzés alkalmazásával 

kötelező megjelölni. 

„2. § 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. 

4. § 6. A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés 

alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitvaálló bejáratánál, valamint a 

vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni. 

4/A. § 1. A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés 

alkalmazásával” 

A „szembetűnő” valamint a „jól látható” és az „egyértelmű” kifejezések nem objektív kategóriák, 

ezért az ezekkel meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése komoly kihívást jelentettek a 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek illetve Kistérségi Intézetek dolgozói számára. Talán ennek 

tudható be, hogy a fentebb említett kormányrendelet pontosít ez ügyben.  

Mindezek ellenére bízom abban, hogy időközben változik a jogszabályalkotó véleménye, mert a 

szakmaiság nem feltétlenül jelenik meg egyértelműen a hatályos joganyagban. 

A fentiekkel kapcsolatosan kérem a T. cég/intézmény-vezetőket, munkáltatókat, hogy belátásuk 

szerint intézkedjenek a törvényes határidőn belül a táblák lecserélése ügyében, hogy emiatt 

egészségvédelmi bírság kiszabására ne legyen lehetőség! 

2013. március 6. 

Tisztelettel:  

munkavédelmi tanácsadó  

Szentes, 

Ravasz Gábor



 



 


