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KORL/1/2012. számú 

 

r e k t o r i  k ö r l e v é l  

 

a dohányzási tilalomról 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján 2012. január 1-től a Semmelweis Egyetem 

egészségügyi szolgáltatást nyújtó teljes területén – zárt és nyílt légtérben egyaránt - tilos a 

dohányzás. 

A törvény 2. § (4) bekezdés c) pontja érelmében nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti 

egészségügyi szolgáltatónál, ideértve a többcélú intézményt is, ha abban egészségügyi 

szolgáltatást is nyújtanak. 

 

Ugyanakkor zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető az Eütv. 188. § a) pontja szerinti 

pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára. 

 

Az egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó tömbök és karok (nagyvárad téri Elméleti Tömb, 

Elméleti Orvostudományi Tömb, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi Kar), 

valamint intézetek (Anatómiai Intézet, Igazságügyi Orvostani Intézet, II. Pathológiai Intézet) 

területén nyílt légtérben kijelölhető dohányzóhely, melyről megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a 

dolgozóknak és hallgatóknak. 

 

Az alábbi további korlátozásokat is figyelembe kell azonban venni. Dohányzóhely az intézmény 

bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki. Helyiségen kívüli 

dohányzóhely nem zárt légtérben is csak úgy jelölhető ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi 

szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül. 

 

A törvényben foglalt tilalmak, korlátozások betartását az egészségügyi államigazgatási szerv 

(ÁNTSZ) ellenőrzi, és azok megsértése esetén egészségvédelmi bírságot szab ki. A törvénysértő 

dohányzó 30 000 Ft-ig terjedő helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírsággal sújtható, 

amelynek 30 napon belül történő meg nem fizetése esetén a bírság 50 000 Ft-ig is terjedhet. 

Továbbá a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési 

kötelezettség elmulasztása esetén 250 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki az ezen kötelezettségek 

betartásáért felelős személy, illetve 2 500 000 Ft-ig terjedő bírság az intézmény tekintetében. 

 

Kérem az Egyetem valamennyi szervezeti egységének vezetőjét, hogy a szervezeti egységük 

valamennyi dolgozóját tájékoztassák a dohányzási tilalomról, és hívják fel figyelmüket arra, hogy 

amennyiben a törvényben foglalt dohányzási tilalmat megszegik, és ezzel összefüggésben az 

Egyetemnek kára keletkezik, az Egyetemmel szembeni kártérítési felelősségük megállapításának 

lehet helye a vonatkozó jogszabályok alapján. 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Rektor 

Dr. Tulassay Tivadar 

egyetemi tanár 
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A törvény által szabályozott dohányzási tilalmak a betegek vonatkozásában is alkalmazandóak, 

ezért kérem az érintett szervezeti egységek vezetőit, hogy a jelen körlevél 1. számú melléklete 

szerinti nyilatkozatot a fekvőbeteg felvételkor írassák alá a beteggel. Továbbá kérem az érintett 

szervezeti egységek vezetőit, hogy a jelen körlevél 2. számú melléklete szerinti tájékoztatás 

kifüggesztésével és fokozott ellenőrzéssel biztosítsák a füstmentes környezetet. 

 

Budapest, 2012. február 2. 

 

 

 

Dr. Tulassay Tivadar 

s.k. 
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1. számú melléklet a KORL/1/2012. számú rektori körlevélhez 

 

Nyilatkozat 

a dohányzási tilalom tudomásul vételéről 

 

Alulírott ……………………………………………. tudomásul veszem a nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény rendelkezéseit, amelyek értelmében 

 

a Semmelweis Egyetem teljes területén, mind az épületekben, mind nyílt légtérben 

(udvaron, teraszon) tilos a dohányzás. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem a tájékoztatást arról, hogy amennyiben a 

törvény által szabályozott dohányzási tilalmak általam történő megszegésével összefüggésben az 

Egyetemnek kára keletkezik, az Egyetemmel szembeni kártérítési felelősségem megállapításának 

lehet helye a vonatkozó jogszabályok alapján.  

 

Budapest, 2012. „                          ” 

 

 

……………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a KORL/1/2012. számú rektori körlevélhez 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS DOHÁNYZÁSI TILALOMRÓL 

 

 

Tisztelt Betegünk! 

 

A Semmelweis Egyetem az Ön egészsége érdekében, a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény alapján teljes egészében füstmentes terület, mind az épületekben, mind nyílt légtérben 

(udvaron, teraszon) tilos a dohányzás.  
 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a törvény által szabályozott dohányzási tilalmak Ön által történő 

megszegésével összefüggésben az Egyetemnek kára keletkezik, az Egyetemmel szembeni 

kártérítési felelőssége megállapításának lehet helye a vonatkozó jogszabályok alapján. 

 

Megértését megköszönve kívánunk gyors gyógyulást: 

 

 

a Semmelweis Egyetem munkatársai 


