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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő
megírta,
hogy
középiskolájában a dohányzás teljes
mértékben
tiltott,
hivatalos
dohányzóhely nincs kijelölve sem a
tanárok, sem a diákok számára.
Álláspontja
szerint
jogszabályellenes az a gyakorlat,
miszerint a 18. életévüket betöltött
diákok nem mehetnek ki a tanítási
idő szüneteiben az iskolaépületen
kívülre dohányozni, miközben ezt a
tanárok az iskolaépület utcájának
sarkán
minden
szünetben
megtehetik.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a
bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) preambuluma, valamint 2. § (4) bekezdésében
foglalt rendelkezés értelmében a köznevelési intézmények esetén sem zárt-, sem nyílt
légterű részeken sem szabad dohányzóhelyet kijelölni, ezért a bejelentésben szereplő
középiskola az Nvt. szabályainak megfelelően járt el, amikor sem a tanárok, sem a diákok
részre nem jelölt ki dohányzóhelyet az iskola területén. A bejelentésben kifogásolt iskolai
gyakorlattal kapcsolatban - miszerint a pedagógusokkal ellentétben a 18. életévüket
betöltött tanulók dohányzás céljából nem hagyhatják el az iskolát tanítási időben tájékoztatott, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény „25. § szerint
(1) a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza
meg. (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek,
tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről, (...), mindezért a köznevelési intézményeknek joga van saját
hatáskörben szabályzatot alkotni, így megállapíthatják, hogy a 18. életévüket betöltött
diákok sem hagyhatják el az iskola épületét tanítási időben dohányzási célzattal. Fentieken
túl az EMMI tájékoztatást adott arról, hogy az Nvt. rendelkezéseinek betartatása
érdekében a közoktatási intézmények (általános iskolák és középiskolák) tekintetében
végzett elmúlt 5 év országos hatósági ellenőrzései során az illetékes egészségügyi
államigazgatási szerv, illetve egyéb hatóságok (rendőrség) kezdeményezésére számos
esetben szabott ki egészségvédelmi bírságot.

