1. számú melléklet
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól *
2. § * (1) * A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel - nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló
elektronikus eszközt használni
e) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja
szerinti egészségügyi szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10
méteren belül.
(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely
(5a) * Az Eütv. 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál nyílt légtérben csak az
egészségügyi szolgáltató területén belül, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos
vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönülő, az útvonaltól legalább 10 méter
távolságon kívül lehet dohányzóhelyet kialakítani.
(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben előírt rendelkezéseknek való megfelelőségét az
egészségügyi államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak való megfelelőségét a
tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.
(7) * A dohányzási korlátozással és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitáló
elektronikus eszköz használatának korlátozásával érintett, valamint a dohányzásra, elektronikus
cigaretta és dohányzást imitáló elektronikus cigaretta használatára 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.
(9) * Az (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben zárt légterű dohányzóhely az
egészségügyi államigazgatási szerv előzetes engedélyével, illetve kormányrendeletben
meghatározott esetekben bejelentést követően jelölhető ki. Az egészségügyi államigazgatási
szerv a dohányzóhely kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel az (5) bekezdés
d) és e) pontjában, valamint a (7) és (8) bekezdésben fogalt követelményeknek. Az
egészségügyi államigazgatási szervnek a dohányzóhely kijelölésének engedélyezésére,
bejelentésére irányuló eljárásáért az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért
felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.
(8) * Olyan többcélú intézmény esetében, amelyben vagy amelynek területén egészségügyi
szolgáltatást is nyújtanak, az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy
dohányzóhely nyílt légtérben is csak úgy jelölhető ki, ha az az egészségügyi szolgáltatást
igénybevevők szokásos vagy. szükségszerű útvonalától legalább 10 méterre elkülönül. Az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően ezekben az intézményekben dohányzóhely a közforgalom
számára nyitva álló bejárattól számított 10 méteres távolságon belül nem jelölhető ki.
_____________
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről *
f) * egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet;

