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Dohányzási szabályzat 

 

1. Cél 

A szabályzat célja, hogy – kielégítve az „1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól” című jogszabályt – a 

dohánytermékek fogyasztásának szabályozásával védelmet nyújtson a nemdohányzók, 

valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő 

személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemen, elősegítve ezzel az 

egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását 

és védelmét, figyelemmel a dohányzás fogyasztói szokásokkal összhangban álló lehetőségek 

biztosítására. 

Cél továbbá az ÁNTSZ elvárásainak való megfelelés. 

 

2. Érvényességi terület 

A szabályozás kiterjed a KreaTherm Kft. személyi állományába tartozó valamennyi 

munkavállalóra. Vonatkozik továbbá minden olyan személyre, aki nem a KreaTherm Kft. 

munkavállalója, de a céggel való kapcsolattartás során annak telephelyét, helyiségeit igénybe 

veszi. 

A szabályzat területi hatálya a KreaTherm Kft. egész területe. 

Jelen szabályozás hatályba léptetése, módosítása az Ügyvezető igazgató hatásköre. A 

szabályzat visszavonásig érvényes. 

  

3. Fogalmak: 

Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy 

egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapú termék. 

Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése. 

Az elektromos cigaretta és a hasonló elven működő egyéb termék is a fenti kategóriákhoz 

hasonlóan kezelendő. 

 

4. Leírás 

A dohányzás a telephely műhely épületén belül mindenütt tilos. A dohányzás az udvaron is 

tilos, kivéve a kijelölt dohányzóhelyeket. A dohányzásra kijelölt helyeket piktogramok jelölik, 

illetve a dohányzóhelyekről készült térképet az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A dohányzásra időbeli korlátozás nincs, tehát a munkaközi szüneten kívül is van lehetőség 

dohányzásra. A munkahelyi vezetőknek körültekintően kell lehetőséget biztosítani a 

dohányzásra, mert a dohányzás nem mehet a munkavégzés mennyiségének és minőségének 

rovására. 

Dohányozni csakis a kijelölt dohányzó helyen belül szabad! 

A cigaretta csikket kizárólag az arra kijelölt gyűjtőedénybe kell helyezni, a csikket az udvar 

területén elszórni tilos! A csikkgyűjtő edénybe egyéb (éghető) hulladékot dobni tilos! 

 

5. Illetékességek 
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A dohányzásra vonatkozó tilalmat be kell tartani és be kell tartatni mindenkinek. Akik 

vétenek  az előírás betartása ellen, azokat erre figyelmeztetni kell. 

A plazmavágó berendezés és a palacktároló helységeknél tűz-, és robbanásveszély áll fent, így 

a magatartási szabály megszegése súlyos, rosszabb esetben emberéletet követelő 

következménnyel járhat.   

A szabályok megszegőinek figyelmeztetése a munkahelyi közösség kötelessége is. 

A szabályzat megszegése és a kötelesség elmulasztása felelősségre vonással jár. 

 

Jelen szabályzat 2017.09.15. napján készült.  

Jelen szabályzat azonnal hatályba lép. 

 

Tompa, 2017.09.15. 

 

        _______________________________ 

               KreaTherm Kft. 

           Horváth-Czinger György ügyvezető 
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Térkép a dohányzásra kijelölt helyről       1. számú melléklet 

 

 

 

 


