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Szabályzat 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása 

alapján - 2011. évi XLI. törvény - a dohányzás szabályait az alábbiak szerint 

állapítom meg: 

1./ A szabályzat hatálya a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bessenyei úti 

székhelyintézményének teljes tevékenységére (óvoda, bölcsőde,) valamint a 

Móra úti telephely óvodájára terjed ki. 

2./ A szabályzat hatálya alá tartozó épületekben a törvény 3 § (4) bekezdése 

alapján nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely: 

a) közoktatási intézményben, 

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben. 

3./ Az intézmény egész területén – épületekben, játszóudvaron, az intézmény 

bejáratától számított 5 méteren belül - DOHÁNYOZNI TILOS! 

4./ A dohányzási korlátozással érintett helyiségeket, valamint közterületeket 

felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú 

tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő 

módon meg kell jelölni. 

5./ A dohányzási tilalmakra vonatkozó rendelkezések, megtartásáért az 

intézményvezetője és a telephely óvoda vezetője felelősek. 

6./ Az intézmény feladatkörében eljáró személy a dohányzásra vonatkozó 

korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felszólítani. 

Eredménytelenség esetén az érintett személyt az intézmény elhagyására kell 

kötelezni. 

7./ Hatósági ellenőrzés során a megállapított szabálysértésért a bírság a 

szabálysértőt terheli. 

Hatálybalépés ideje: 2011. október 19.  

Felülvizsgálva: 2019.01.22. 

Érvényesség: határozatlan ideig érvényes, a törvényi változásokat követve. 

     

                  Peténé Molnár Éva 

             intézményvezető 
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