
 

Szabályzat a nemdohányzók védelmében 
Mindszent Város Polgármesteri Hivatalának a nemdohányzók védelméről szóló előírásai 

 
Készült: A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján. 
 
A szabályzat hatályos: 2012. március 26. napjától visszavonásig. 
 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt a Polgármesteri Hivatal sajátosságaihoz adaptálva az 
alábbiak szerint kell alkalmazni.  
 
Általános rendelkezések:  
Ezen előírás hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági udvar és a külön épületben 
működő Okmányiroda helyiségeire és teljes területére. 
 
A Polgármesteri Hivatal és a külön épületben működő Okmányiroda összes zárt légterű 
helyiségében, a gazdasági udvarban és zárt légterű helyiségeiben, a Polgármesteri Hivatal 
bejárataitól és hátsó bejáratától, valamint a gazdasági udvar és az okmányiroda bejárataitól 
számított öt méteres távolságon belül tilos a dohányzás! Ezt jól láthatóan táblákkal kell jelezni. 
 
Dohányozni csak a Polgármesteri Hivatal épületének bejárataitól és hátsó bejáratától számított öt 
méteres távolságon kívül lehet. A gazdasági udvarban dohányzásra kijelölt hely az asztalos műhely 
és a raktár közötti táblával kijelölt terület. Az okmányiroda esetében szintén csak a bejáratoktól 
számított öt méteres távolságon kívül szabad dohányozni. 
 
A Polgármesteri Hivatal épületében, a gazdasági udvarban és az Okmányiroda épületében 
dohánytermékek forgalmazása, árusítása tilos. Ez a tilalom vonatkozik az árumintákra is. 
 
Az előírás tartalma és célja:  
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, ügyfeleinek fokozott védelmet nyújtani a passzív dohányzás 
káros hatásaival szemben, a törvény egészségvédő szellemében. 
 
A jegyző rendelkezésre jogosult személyt jelöl ki. 
A rendelkezésre jogosult személy: Szabó József – Polgármesteri Hivatal 

            Aradi Tibor - Gazdasági udvar 

            Berényi Zoltán - Okmányiroda 
 
A rendelkezésre jogosult jelen szabályzatot és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat megsértő 
személyt a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége 
esetén a rendelkezésre jogosult az érintett személyt felszólítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, a 
gazdasági udvar vagy az Okmányiroda területét hagyja el, illetőleg kezdeményezi egészségvédelmi 
bírság kiszabására irányuló eljárás lefolytatását. 
A rendelkezésre jogosult személy felhívására az érintett személy személyazonosságát hitelt 
érdemlően köteles igazolni. 
 
Mindszent, 2012. március 26. 
 
 Dr. Megyeri Szilvia 
 jegyző 
 
 

 
Záradék: Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2012. (III.26.) Kt. számú határozatával jóváhagyta. 

 


