1/2012. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás
a nemdohányzók védelmérıl egységes szerkezetbe foglaltan

A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény 2. §-a (4) bekezdés c) pontjában és (5) bekezdés
c) pontjában foglaltak figyelembevételével, a Klinikai Központ területére az alábbi
Fıigazgatói Utasítást adom ki.
I. Rész
Általános rendelkezések
Az utasítás hatálya

1. § Értelmezı rendelkezések:
a) dohánytermék: cigaretta, szivar pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy egyéb
külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapú termék;
b)dohányzás: a dohánytermék füstképzıdéssel járó elégetése;
c)közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetıleg közérdekő vagy
egyéb szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végzı természetes vagy
jogi személynek, illetıleg jogi személyiség nélkül gazdasági társaságnak a szolgáltatás,
illetve az azzal összefüggı tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb
eszköze;
d) rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott, valamint gazdasági, kulturális,- nem szabadidıs jellegősport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább három személy egyidejő jelenlétével létrejött
szervezett összejövetel, illetve esemény;
e) zárt légterő helyiség: valamely mőszaki megoldással környezetétıl fizikailag lehatárolt
létesítmény, eszköz, amelynek a külsı környezetbıl történı folyamatos légcseréje nem,
vagy kizárólag nyílászárók, illetıleg egyéb mőszaki berendezés útján biztosított.
§ (1)1 az utasítás hatálya kiterjed a Klinikai Központ,(a továbbiakban Intézmény) valamennyi
szervezeti egységére, az Intézmény összes telephelyére:
•
Pécs, Munkácsy M.u.2.
•
Pécs, Rákóczi út 2.
•
Pécs, Dischka Gy.u.5.
•
Pécs, Ifjúság útja.13.
•
Pécs, Akác u.1.
•
Pécs, Kodály Z. u 20.
•
Pécs, Szigeti út.12.
•
Pécs, Rét u.2.
•
Pécs, Pacsirta u.1.
•
Pécs, József A.u.7.
•
Pécs, Honvéd u.3.
•
Pécs, Nyár u. 8.
•
Pécs, Dr. Veress E. u. 2.
•
Pécs, Édesanyák útja.17.

(2) A utasítás személyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi közalkalmazottjára,
valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre, továbbá az Intézmény
területén bármilyen jogcímen tartózkodókra.
2. § (1) Az Intézmény összes telephelyén tilos a dohányzás.
Kivéve: a.) a dohányzásra kijelölt helyet
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(2) 2a dohányzásra kijelölt hely :
•

Pécs, Rét u.2.: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika „A” (zárt )osztály
1.sz.szociális helyiség

(3) Tilos a dohányzás az intézmény tulajdonában, kizárólagos használatában lévı
jármővek utasterében.
4.§ A nemdohányzók védelmét szolgáló elıírások betartásának ellenırzését:
• az ırzı-védı és portaszolgálat munkatársai,
• a létesítményben mőködı szervezeti egységek vezetıi,
• a létesítmény gondnoka és létesítményfelelıse,
• a Mőszaki Igazgatóság Biztonságszervezési osztályának munkatársai,
• foglalkozás-egészségügyi fıorvos
jogosultak, és kötelesek ellátni.
5.§ A nem dohányzók védelmét szolgáló elıírások megszegése esetén, az Intézmény
alkalmazottaival szemben- akinél az elıírások megtartására vonatkozó elsı figyelmeztetés
eredménytelen volt- a munkahelyi vezetı fegyelmi eljárást kezdeményez.
6.§ (1) Azon személlyel szemben, aki megsérti a nem dohányzók védelmérıl szóló 1999.
évi törvény-, valamint a jelen KK Fıigazgatói Utasítás elıírásait, az Intézmény jogi úton
érvényesíti a Klinikai Központra a hatóság (ÁNTSZ) által kiszabott egészségvédelmi
bírságot, a közalkalmazottal szemben pedig fegyelmi felelısségre vonást
kezdeményezhet.
(2) Az Intézmény területén tartózkodók szabályszegése esetén az ırzı-védı szolgálat
köteles a dohányost a dohányzás azonnali abbahagyására, illetve a kórház területének
elhagyására felszólítani, szükség esetén, különösen az (1) bekezdésben írt
igényérvényesítések érdekében igazoltatni.
7.§ Az Intézmény területén dohánytermék árusítása tilos.
8.§ A jelen Fıigazgatói Utasításban elıírt korlátozások és tilalmak nem érintik a
korábban, jogszabályokban meghatározott és elrendelt dohányzási és nyílt láng
használatára vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.
9.§ Az Intézmény területén épület létesítése, meglévı épület és helyiség átalakítása,
illetıleg felújítása, továbbá funkció és struktúra megváltozása esetén a nemdohányzók
védelmét szolgáló jogszabályokban és utasításokban megfogalmazott elıírásokat, már a
tervezés során érvényesíteni kell.
10.§ (1) Jelen utasítás 2012. április 1- tıl kezdıdıen visszavonásig hatályos.

Pécs, 2012.03.29.
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Dr. Kollár Lajos
a Klinikai Központ fıigazgatója
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