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Módosító javaslat
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Tisztelt Elnök Úr!
A Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján „a nemdohányzók védelmér ől
és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999 . évi
XLII. törvény módosításáról” szóló, T/2489 . számú törvényjavaslathoz a következ ő, egymással
összefüggő (1-3 . pont)
módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 2. §-a az alábbiak szerint módosuljon :
„2• §
Az Nvt . 2. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével — a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel —
nem szabad dohányozni
a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben ,
b) közösségi közlekedési eszközön ,
c) munkahelyen,
d) közterületnek minősülő
da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légter ű közforgalmú
közlekedő összeköt ő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső
határvonalától számított 5 méteres távolságon belül ,
db) közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelöl t
megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légter ű megálló, várakozó hel y
esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a
dohányzási korlátozás alá tartozó terület küls ő határvonala nem állapítható meg egyértelműen ,
akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelöl ő tábl[a vagy más jelzés 1 0
méteres]ától számított 5 méter sugarú körnek megfelelő körzetében tilos .
(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely
a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben,
b) [munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,
c)] helyi közforgalomban közleked ő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton ,
menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közleked ő autóbuszon, valamint menetrend
szerint közlekedő személyszállító vonaton.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet
dohányozn i
a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen ,
b) szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt ,
zárt légterű szobáiban ,
c) kifejezetten a dohányzók fogadására szolgáló vendéglátóhely zárt légter ű helyiségeiben ,
d) nyílt légterű vendéglátóhelyen vagy vendéglátóhely nyílt légter ű részében,
feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy t űzvédelmi előírás
egyébként nem tiltja.
(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben sem jelölhető ki
dohányzóhel y
a) közoktatási intézményben ,
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
c) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény (a
továbbiakban : Eütv.) 3 . § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál, ideértve a többcél ú
intézményt is, ha abban egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak.
(5) Az Eütv . 188 . § a) pontja szerinti pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára — a
(7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint — zárt légter ű dohányzóhely is kijelölhető.
(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben el őírt rendelkezéseknek való megfelel őségét az
egészségügyi államigazgatási szerv, t űzvédelmi szempontoknak való megfelel őségét a tűzvédelmi
hatóság ellenőrzi.
(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 — szembet űnő módon
meg kell jelölni .
(8) Ha e törvény alapján zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó
helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki . Zárt légter ű dohányzóhely esetén a megfelel ő
légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszereléséve l
biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.'
2. A törvényjavaslat 3. §-a maradjon el, a törvényjavaslat további §-ainak megjelölése
értelemszer űen változik:
,,[3. §
Az Nvt. a következő 2/A. §-sal egészül ki :
„2/A. § A helyi önkormányzat rendeletben a 2 . § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon tú l
közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat . A nemdohányzó közterület kijelölésér e
a 2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni . A közterületet érintő dohányzási
korlátozások betartását a 7. §-ban foglaltakon túl – az önkormányzati rendeletben foglaltakr a
figyelemmel – a közterület-felügyelet is ellen őrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért
megszegőjét a 7 . § (5) bekezdése szerinti helyszíni bírsággal sújthatja . Az így befolyt bírság az
önkormányzat bevétele.]”"
3.A törvényjavaslat 12. §-a a következ ők szerint módosuljon :

„12.
A munkavédelemrő l szóló 1993 . évi XCIII. törvény 38 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„38 . Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztet ő és biztonságos munkavégzé s
dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, a nemdohányzók védelmér ől és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben
foglaltaknak megfelel ő(, nyílt légterű] dohányzóhelyet kell kijelölni[, kivéve, ha a munkáltató a
munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította] .'

Indokolá s
A módosító javaslat egymással összefügg ő pontokban azt biztosítja, hogy a munkahelyeken és a
vendéglátóhelyeken, valamint a közterületen a nemdohányzók védelme els ődlegessége mellett a
dohányosok szabadságát is megfelel ő garanciákkal védje a törvény .
Az Nvt. zárt légterű dohányzóhely esetén olyan helyiség dohányzóhelyként való kijelölését tesz i
csak lehetővé, amelynél a megfelel ő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyé b
műszaki berendezés felszerelésével biztosítják . Ez kellő védelmet nyújt a nemdohányzóknak a
munkahelyeken is . Elfogadhatatlan, hogy sem a munkahelyeken — megfelel ő körülmények között —
sem azok bejáratától számított 5 méteren belül nem lehet dohányozni, s őt, ha egymás mellett töb b
ilyen közforgalmú intézmény van, akkor sehol nincs olyan hely, ahol dohányozni lehetne .
Elfogadhatatlan lenne, hogy valamennyi vendéglátóhelyen tilos legyen a dohányzás . Enne k
gazdasági hatásait nem mérte fel a törvényjavaslat egyetlen benyújtója sem .
A módosító javaslat azt kívánja lehet ővé tenni, hogy a kifejezetten dohányosok részére fenntartott
vendéglátóhelyeken és a nyílt légterű vendéglátó egységekben ne legyen tilos a dohányzás .
Egyébként is elképeszt ő túlzás lenne, hogy például a Sziget Fesztiválon tilos legyen a dohányzás ,
ezért a nyílt légterű vendéglátóhelyeken a dohányzást nem lehet megtiltani .
Ezért is elfogadhatatlan az, hogy az önkormányzat minden további mérlegelési szempont nélkül a
dohányzási tilalmat más közterületre is kiterjessze . Az ilyen rendelkezés nem határozza meg a z
önkormányzati rendelet tartalmának kereteit, alkotmányellenes .
Budapest, 2011 . február 28.
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