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Ebben az évben rendhagyó módon kezdődött

iskolánkban a farsang. Február 17-én, péntek

délután Kis Halas Tiborné, Hollósi B.

Mercédesz, Szénássy Klára, Fuksz Veronika és

jómagam szervezésében a gyerekek farsangi

díszeket készíthettek az újrahasznosítás

jegyében. Műanyag tejes poharakból, teafilter-

tasakokból, sajtos dobozokból, kupakokból

nagyon ötletes díszek születtek, melyek – a

szülők és néhány gyerek segítségével – a bál

ideje alatt iskolánk zsibongóját öltöztették ünnepi

hangulatba.

Igazi havas téli idő, remek zene, furfangos

vetélkedők, zseniális jelmezek és fantasztikus

hangulat jellemezte az idei farsangot, mely

február 18-án délután került megrendezésre a

hagyományoknak megfelelően a második

osztály és a szülői munkaközösség

szervezésében.

A Szülői Munkaközösség elnöke, Fata

Gáborné nyitotta meg idén is a bált, majd

Takács Vanda és Pásztler Zsófia szavalata utána

társastáncosaink mutatták be tudásukat,

miközben a jelmezesek már izgatottan várták a

felvonulást.

Nem is kellett sokat várni, hamarosan elő is bújt

rejtekhelyéről a csiga, a hóember, a hercegnő,

a boszorka, a terrorista és még reggelig sorol-

hatnám mennyi ötletes jelmezbe öltözött

gyermek. 

A négytagú zsűrinek nehéz volt a döntése az

egyéni és csoportos versenyzőket látva, hiszen

idén – nagy örömünkre – 42 sorszámot oszthat-

tunk ki a jelmezesek között.

Egyéni kategóriában első helyezést ért el Sóki

Andor, mint csiga, második lett Sztojka Dániel,

Maugli bőrébe bújva, a harmadik helyet Rácz

Rafael nyerte el Kincskereső Kisködmönként. Őt

követte negyedikként Takács Vanda, a felrob-

bant fizikus, majd ötödikként Kiss Tibor a terro-

rista, hatodik helyzett pedig Stálenberger

Mirjam ajándék Tibi bácsinak című jelmeze lett.

A közönségdíjat Mészáros Krisztián kapta, aki

zsákbamacskaként állt elénk. Csoportos

kategóriában a 7. osztályosok vitték el a pálmát,

akik osztályfőnökükkel együtt szerepeltek, Presits

Viktória ötlete alapján. Produkciójukat bárki

megtekintheti a www.kiralyegyhaza.hu

weboldalon. Második helyen  Toplakné

Szummer Marianna tanárnő 5. osztálya végzett

a Macskák és egerek című jelmezzel.

A felvonulás után a büfében finomabbnál

finomabb falatok várták a vendégeket, melyeket

ezúttal is a fáradhatatlan szülőknek és Bedő

Márta néninek köszönhettünk.

A tombolasorsolás ismét nagy izgalmakat ígért,

hiszen a rengeteg érdekes ajándék között a

fődíj idén két darab mobiltelefon volt, amelyeket

a szülői munkaközösség és kollégánk, Pintér

Tibor ajánlott fel.

A programok sokfélesége igazi karneváli hangu-

latot hozott az épület falai közé.

Volt itt székfoglaló, újságon táncolás, farsangi

puzzle, pohárból gúlaépítés, majd este hét

órakor a közkedvelt karaoke zárta a mulatságot.

Ezúton köszönjük az önkéntes segítők, valamint

a szülői munkaközösség – Fata Gáborné,

Ormódi Melinda, Pásztlerné Gosztola Mónika,

Takácsné Aranka, Keczeliné Büki Ildikó, Mezei

Ibolya, Hollósi Tünde, Hollósi Richard –

munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez

a rendezvény! Köszönjük, hogy az önkor-

mányzatok gondoskodtak a gyöngyfai és a

sumonyi gyerekek szállításáról!

A farsangi bál költségeit (tombola, stb.) a

Királyegyháza Felvirágoztatásáért

Közalapítvány fedezte a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. támogatásának

köszönhetően.

Borzáné Petró Krisztina

tanítónő

Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmezbál…
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Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. értékesítési igazgatója, egy másfél éves kislány büszke édes-

apja, akinek hobbija a kertészkedés és az utazás. Az interjú elején kis türelmet kér, és miközben német nyelven tárgyal

telefonon, mindketten látjuk, hogy az ablak alatt épp egy LAFARGE feliratú kamion gurul ki a gyárból.

Értékesítési igazgató: Hoffmann Tamás

- Milyen érzés látni a gyár területéről

kigördülő cementtel teli kamiont?

- Ez jelenti a munkánk értelmét és ered-

ményét. Azt szeretem a legjobban,

amikor a kamion rááll a mérlegre, aztán

kiállítódik a számla, és végre megszületett

az üzlet: csörög a kassza, ebből élünk.

- Milyen szerepe van az értékesítési igaz-

gatónak abban, hogy megtörténjen végül

maga az eladás?

- Én szervezem meg az értékesítési csa-

pat munkáját, biztosítom a megfelelő

piaci és pénzügyi információkat a gyár és

a francia csoport számára. Felelős

vagyok a holding magyar piacáért. A

célom az, hogy a termékünk mielőbb

meghatározó szereplője legyen az

építőiparnak Magyarországon éppúgy,

mint Horvátországban. 

- Milyen végzettséggel kell rendelkezni

ahhoz, hogy egy ilyen multinacionális cég

vezető munkatársává válhasson valaki?

- Természetesen nagyon fontos a

nyelvtudás, én angolból és németből

rendelkezem felsőfokú nyelvvizsgával.

Pécsett szereztem közgazdász, majd 

szakközgazdász diplomát, de ösztöndíj-

jal jártam Angliában is egyetemre: a

Middlesexi Egyetemen stratégiai mar-

ketinget tanultam. Angliában ennek sokkal

nagyobb hagyománya van, mint nálunk;

míg a magyar képzés inkább elméleti, ott

esettanulmányokon keresztül, gyakorlat-

ban láttatják a szakmát. Másrészt azt

gondolom, hogy az embernek világot kell

látnia, mert ez által sokkal jobban megér-

ti az abban zajló folyamatokat. Minderre

erősít rá, ha betekintést kapunk a világ

előrehaladottabb részén arról, hogyan

működik ott az üzleti élet. 

- Milyen utat jártál be az iskolapadtól az

igazgatói székig?

- Mindig is közgazdász szerettem volna

lenni, mindig szerettem volna sokat utazni,

emberekkel foglalkozni. Dolgoztam

Budapesten és nyári munkaként

Amerikában is, éltem máshol is külföldön,

de Pécsiként úgy éreztem, hogy az igazi

kihívás az, ha az ember a saját

szülővárosában tudja megvalósítani az

álmait, és nem kell feláldozni a barátait, a

családját és kötődéseit. 

Kerestem és találtam munkát az akkor

induló pécsi Elcoteqnél, ami annak idején

szívta magába a helyben végzett

egyetemistákat. Ott bejártam a ranglétrát

beszerzésből egészen az európai

csoportvezető beosztásig, de mivel

vonzottak az értékesítésben rejlő kihívá-

sok, átültem a tárgyalóasztal másik

oldalára, ügyfélkapcsolati menedzser let-

tem.  A pécsi sikerek után már hozzám tar-

tozott a mexikói és az indiai gyártás utáni

szolgáltatások értékesítése is. A munkám

rengeteg utazással és nemzetközi üzleti

tapasztalatszerzéssel járt. Később a

munkahelyemen szűkültek a lehetőségek,

és az interneten megtalált egy fejvadász,

aki az induló Királyegyházi

Cementgyárhoz toborzott szakem-

bereket. Hosszas kiválasztási folyamat

után megkaptam a feladatot, hogy épít-

sem föl a csapatot, tehát a munkatár-

saimat már én választhattam ki. 

- Kikből áll az értékesítési csapat?

- A hat fős értékesítési csapat területi

képviselőkből, egy kiemelt

ügyfélkapcsolati vezetőből, egy nagy

tapasztalattal rendelkező betontechnoló-

gusból és egy értékesítési asszisztensből

áll.. A mi feladatunk az értékesítési

stratégiát kitalálni. 

- Hogyan kezdtetek hozzá ehhez a

munkához?

- Első feladat feltérképezni azt, hogy kik

azok, aki cementet vásárolnak, kik azok,

akik felhasználják, és kik azok, akik

tovább tudják adni. Annak is érdemes utá-

najárni, hogy aki használja ezt a ter-

méket, az mire használja, hiszen más és

más minőségű cementet kell ajánlanunk

egy hídszerkezeti elemhez vagy egy

házépítéshez. A királyegyházi járda

például olyan kísérleti cementből lett

építve, amilyenből csak a legjobb

minőségű autópályákat építik.
A tavalyi év arról szólt, hogy kapcsolatba

kerüljünk minden olyan piaci szereplővel, akit

érinthet Európa legmodernebb cementgyárá-

nak terméke. 

HOFFMANN TAMÁS
Szül: Pécs,1978.09.21. 

Végzettség: 

Szakközgazdász

PTE KTK 2003, 2006



Előzetes piackutatást végeztünk személyes

kapcsolatokon keresztüli megkeresésekkel,

internetet, KSH adatokat felhasználva, továb-

bá a Strabag munkatársai által addig már

kiépített kapcsolatokon keresztül. Júliusban

kezdtük el a szállítást az első általunk

megkeresett vevők felé. 

A piac bevezetéséhez tartozó marke-

tingtevékenység része volt az a kampány is,

melynek során az utak mellett a hazai

cementet reklámozó óriásplakátokat

helyeztünk el, és gondoskodtunk róla, hogy

az összes közeli tüzépen kapható legyen a

termékünk. 

- Van-e speciális, egyedi módszer a

LAFARGE cement piaci bevezetésére?

- A különböző gyártók által előállított cement

termékek között az átlag végfelhasználó

számára viszonylag kismértékű minőségi

különbségeket lehet produkálni. Mi azonban

szeretnénk, hogy mindennek ellenére

megkülönböztessék a Királyegyházán

vásárolható cementet a többitől. Szeretnénk

a gyárban egy olyan ügyfélbarát szemléletet

meghonosítani, mellyel a magyar

építőiparban úgy érzem úttörő szerepet

vállalva, a vevők felé nem egyszerű kiszol-

gálást, hanem további szolgáltatási

tevékenységet kapcsolunk.

- Partnerek-e ebben az elképzelésben a gyár

más területein dolgozó munkatársak?

- Az értékesítési csapat tudja, hogy mennyire

fontos a termelő szakemberek tevékenysége,

hiszen csak akkor tudunk jól működni, ha a

termék magas minőségű. Éppen ezért  meg-

becsüljük a gyártásban dolgozó kollégák

tevékenységét, és bízunk abban, hogy a

jövőbeni közös sikereknek egyre jobban

együtt tudunk majd örülni. Tudnunk kell

értékelni egymás munkáját, hiszen

csapatban, illetve csapatok

együttműködésében tudunk csak

eredményeket elérni. 

Elsősorban mindenkinek a saját területén kell

ahhoz fejlődnie, hogy a saját fejlődésünkkel

elősegíthessük a csapat fejlődését is.

Nemcsak a beosztásom szempontjából, de

emberileg is nagyon fontos nekem a jó

emberi viszonyok kialakítása, ez a

barátságban és az üzletben is működik. Épp

ezért nyitva van az irodám ajtaja mindenki

számára. 

- Kik veszik a királyegyházi cementet?

- A nagyon hideg időjárás akadályozta az

építkezéseket, így az eladást is, de a már-

ciusban induló szezonra most készülünk elő,

hogy minden zökkenőmentesen menjen. Ma

már ügyfeleink között találunk piacvezető

térkőgyártókat, út- és vasútépítő cégeket,

habarcsüzemeket, hídelemgyártókat,

tüzéphálózatokat és beszerzési társulásokat.

Az ország egész területén értékesítünk, de

főleg a Dunántúlon és a Dél-Alföldön.

- A családod tolerálja-e, segíti-e a

munkavégzésedet?

- Maximálisan. A feleségem is közgazdász,

de jelenleg gyesen van a másfél éves Gréti

nevű kislányunkkal. Mindketten magyarorszá-

gi német származásúak vagyunk, és ez a

kettős identitás hozzásegít ahhoz, hogy a

munkahelyemen lévő multikulturális

környezetben könnyebben el tudjak igazod-

ni. Otthon ma is használjuk a német nyelvnek

egy rég itt maradt dialektusát. 

Konyári Tímea
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A CKÖ új neve

Az Országgyűlés decemberben elfogadta

a korábban hatályos, a nemzeti és etnikai

kisebbség jogairól szóló jogszabályt

felváltó, a nemzetiségek jogairól szóló

2011. évi CLXXIX. Törvényt. Ennek

megfelelően a kisebbségi

önkormányzatoknak 2012. január 1-jétől

az új, nemzetiségi önkormányzat eln-

evezést kell használniuk. 

Így a Királyegyháza Cigány Kisebbségi

Önkormányzat név Királyegyháza Roma

Nemzetiségi Önkormányzatra változott. 

Váradi Nikoletta

elnök

A Sumony Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat neve Sumony Roma Nemzetiségi

Önkormányzatra változott.

Orsós László

elnök

Közlemény
A Helyi Választási Bizottság elnökeként

tájékoztatom Királyegyháza lakosságát,

hogy Kósa Tihamér 2012. január 31-ei

hatállyal lemondott önkormányzati

képviselői tisztéről. A 2010. október 3-án

megtartott helyi önkormányzati választáson

elért eredmények alapján a sorban a

következő legtöbb szavazatot – 163-at –

Tóth Józsefné Pénzes Ildikó szerezte meg,

így ő léphet a megüresedett képviselői

helyre. Felkérésemet – a képviselői mandá-

tum betöltésére – Tóth Józsefné elfogadta,

és a 2012. február 13-ai képviselőtestületi

ülésen az esküt letette. 

Mészáros Lászlóné

HVB elnök

Szoros költségvetés Királyegyházán

Ahogyan azt az előző számban is jeleztem: nehéz évünk lesz a 2012-es. Az önkor-

mányzatok egyik legnehezebb feladata évről évre a költségvetés elkészítése.

Különösen nehéz volt az idén, mivel az eddigieknél szerényebb költségvetést voltunk

kénytelenek kialakítani, de szerencsére a képviselőtestület minden tagja megértette a

helyzet komolyságát, így elfogadtuk, és egyhangúlag szavaztuk meg Királyegyháza

2012. évre vonatkozó költségvetését.

Sajnálatos módon jelentős megszorításokat kellett eszközölnünk a település közok-

tatási intézményének támogatásában, ennek következtében másfél pedagógus

álláshely került leépítésre. Bízunk benne, hogy az ott dolgozók is megértést tanúsí-

tanak, és együtt átvészeljük ezt a nehéz időszakot.

Grím Ferenc

polgármester
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A próbaüzem vége

Zadravecz Zsófia köszöntötte a megjelen-
teket, majd átadta a szót Frédéric Aubet
ügyvezető igazgatónak, aki a LAFARGE
cégcsoportot mutatta be a Tanács
tagjainak. Az előadás során egy videofilmet
is megtekinthettünk a cégről, majd az
ügyvezető betekintést engedett a XIX.
században alakult LAFARGE történetébe,
cégfilozófiájába, valamint beszélt a
Strabaggal való együttműködésről és a
LAFARGE Cement CE Holding GmBH.
működéséről, amely Magyarország mellett
Ausztriára, Szlovéniára és Csehországra is
kiterjed. 
Mikita István gyárigazgató a 2011. július
15-től 2012. január 15-ig tartó próbaüzem
eredményeiről tartott beszámolót.
Elmondta, hogy a törvényi
kötelezettségeknek megfelelően folyamatos
méréseket végeznek, különböző monitoring
rendszerek kerültek kiépítésre:
levegővédelmi, talajvízfigyelő, egészségügyi
és a beszállítói út szállítási zaját ellenőrző
rendszerek. A próbaüzem során a
környezetvédelmi hatóságok által felállított
mérőkészülékek eredményeivel vetették
össze a saját méréseiket, és ennek
megfelelően kalibrálták a pormérőket. A
cementgyártás során óránként 10 tonna
szén kerül eltüzelésre, így a levegőt terhelő
nitrogénoxid mennyiségét ellenőrzés alatt

tartják, és a karbamid vizes oldata kerül
befecskendezésre. Ennek és a modern
berendezéseknek is köszönhető, hogy a
törvényi előírásban megengedett 800
mg/Nm3 kibocsátási határértéket nem éri el
a távozó nitrogénoxid mennyisége. A CO
kibocsátásának megengedett értéke 1500
mg/Nm3. Ezzel szemben a mérések
alapján a gyár működése közben 149
mg/Nm3, tehát a megengedett értéknek
tized része kerül a levegőbe. Kéndioxidból
0,59 mg/Nm3 a mért kibocsátás a
megengedett 400 mg/Nm3-rel szemben. A
levegőbe kerülő szálló por mértéke pedig
egy ötvened része a megengedettnek. A
nagyon jó mérési eredmények
köszönhetőek többek között a speciális
anyagból készült, magas hőmérsékletnek is
ellenálló zsákos porszűrőknek. A gyártási
folyamat során szabad szemmel is jól
láthatóan mindössze vízgőz távozását figyel-
hetjük meg a kémény fölött. Kilencvenegy
darab ún. zsákos portalanító berendezés
működik, melyek fél óránként rögzítik a
mérési eredményeket. 
Az imisszió mérés során a gyár környezetre
gyakorolt közvetlen hatásait vizsgálják. A
gyár építése közben megtörtént az ún.
alapállapot felmérés. 2012-től további
mérések indulnak. A szálló és az ülepedő
por mennyiségét a hatóság méri. A talajvíz

minőségét a gyár területén kiépített két kút-
ban vizsgálják, melyekhez tartozik egy refe-
renciakút a gyár területén kívül. Az
egészségügyi monitoring rendszer alapál-
lapot-mérése a háziorvosok segítségével
történt még a gyár működését megelőzően,
és nem túl kedvező eredményt mutatott a
környékben élők egészségi állapotáról. A
cementgyár környezetében élők egészség-
ügyi állapotának nyomonkövetése a
jövőben is tovább folytatódik. A beszállítói
út zajszintjét is további mérésekkel kísérik
figyelemmel.
Kérdésre válaszolva a gyárigazgató és az
ügyvezető elmondták, hogy vészhelyzet
esetére külön forgatókönyvvel rendelkezik a
cementgyár, de szerencsére itt nincsen olyan
veszélyes anyag, mint például egy vegyi-
gyárban, cunaminak, földrengésnek pedig
nincs nagy esélye Királyegyházán.  Persze
történhetnek balesetek, az indonéziai gyárat
például a településsel együtt mosta el a
cunami annak idején (2004), de már
újraépítették.
Szintén kérdésre válaszolva fejtette ki Mikita
István, hogy a mérési eredmények más
közeli gyárakéhoz hasonlítva három kom-
ponens tekintetében alacsonyabbak,
egyben pedig egyenlők. Ha ehhez hozzáad-
juk még, hogy az energiafelhasználás is a
királyegyházi gyárban a legalacsonyabb,
ismét joggal fogalmazhatjuk meg, hogy
Európa legmodernebb cementgyáráról
beszélünk. 
Zadravecz Zsófia elmondta, hogy a
LAFARGE és a WWF által létrehozott közös
alap segítségével ebben az évben a két
szervezet közös fenntarthatósági projektbe
kezd. A megújuló energiaforrások
hasznosítására és a helyi természeti értékek
megőrzésére létrejött projekt több pozitív
hozadékkal is kecsegtethet. Környezetbarát
energiaforrást szolgáltathat, bevételt teremt-
het a helyi közösségek számára, továbbá
hozzájárul a környezetünk megóvásához. 

Konyári Tímea

Február 14-ére kapott meghívást a Királyegyházi Társadalmi Tanács a LAFARGE Cement Magyarország Kft. vezetőségétől

abból az alkalomból, hogy a próbaüzem befejeződött és a mérési eredmények megszülettek. 
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A házasság világhete: február 11-19-ig

Házasság

Táncgála Sellyén 

A házasság "szinte kimeríthetetlen
téma." A katolikus egyház a házassá-
got a hét szentség közé sorolja, és
szentnek tekinti, mert ez egy külön-
leges életszövetséget jelent két
ember között, amire Isten áldását
kérik. Már a Biblia első könyve
(Teremtés Könyve) beszél arról, hogy
Isten teremtő tervében benne volt a
család gondolata, hiszen az embert
két neműnek teremtette. (Ezért is nem
fogadhatja el az egyház az azonos
neműek "házasságát", mert az egy
abnormális jelenség!) "Legyetek ter-
mékenyek, szaporodjatok, töltsétek
be a földet!" (Ter. 1, 27-28), valamint
" A férfi elhagyja apját és anyját,
feleségéhez ragaszkodik, és a kettő
egy test lesz" (Ter. 2,24) Egy testté
csak két ember lehet, ezért Isten áldó
kijelentése feltételezi az egynejűséget
és a felbonthatatlanságot (az ősbűn

következménye lett később a
többnejűség). Jézus kifejezetten
megvédi a házasság intézményét
azzal a farizeus és írástudó csoporttal
szemben, akik a válást akarták le-
galizálni Mózes "bizonyos esetekre
való" engedélyére hivatkozva és azt
mondja, hogy "Kezdetben nem így
volt!" (Mt 19,8) A keresztény
házasság lényeges tulajdonságai: az
egység, a felbonthatatlanság és a
nyitottság az élet továbbadására.
Feltehetjük a kérdést, hogy a mai
fiatalok egy jelentős része miért nem
mer belevágni ebbe az életre szóló
kalandba?! Talán csonka családban
nőttek fel; nem láttak jó családmo-
dellt; kényelmesebbnek gondolják a
"csak összeköltözést", valamint nem
mernek hűséget, kitartást és nem
utolsó sorban felelősséget vállalni.
Háromgyermekes apukaként azt kell,

hogy mondjam, hogy csodálatos
dolog a házasság, még akkor is, ha
néha vannak nehézségek. Azt üze-
nem a fiataloknak és házasságra
készülőknek, hogy imádkozzák ki
leendő párjukat, ismerjék meg
egymást "lelkük mélyéig", de
ugyanakkor tisztán, valamint nem
elsietve, és soha ne hagyják ki Istent
a kapcsolatukból, Ha ennek
tudatában kötik meg házasságukat,
akkor nincs mitől félni! A szülői
felelősség tisztánlátásához és a
"házaspárok közötti küzdelmek"
méltó megoldásához segítséget
adhatnak Alex Kendrick filmjei, amit
az interneten feliratosan meg lehet
nézni (Fireproof-Tűzálló, valamint a
Courageous-Bátorság emberei).

Kajtár Bertold
katolikus hittanár

Szépen szerepeltek iskolánk tanulói a

Kolping Alapfokú Művészeti Iskola január

29-én, Sellyén megrendezett táncgáláján.

Migács Nikolett tanárnő által oktatott tár-

sastáncosaink nemcsak saját kedvtelésükre

mozognak, fellépésükkel színesítik évről évre

a Szülői Munkaközösség jótékonysági

bálját, az iskolai farsangi bált és a falunapot.

Ezért is örülünk neki, hogy mindig vannak a

csoportban a legkisebbek közül kezdők, így

tudjuk biztosítani az állandóságot és a

folytonosságot. Természetesen nemcsak a

legkisebbek jelentkezhetnek, csatlakozhat-

nak a csoporthoz mindazon tanulók a

SZONEK Királyegyházi Általános Iskolából,

akik kedvet éreznek a tánchoz. 

KT

A társadalomért a család tud felelni igazán, a házasság világhete pedig az egész társadalom megújítója lehet, ha az embereket

arra indítja, hogy komolyan vegyék ezt az intézményt – mondta Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferens

püspöke Budapesten, a házasság hete elnevezésű rendezvény sajtótájékoztatóján.
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Tilos a dohányzás!? 

Teljes dohányzási tilalom: 

1. közoktatási intézményben1 (pl. óvoda,

általános iskola és középiskola), és a

bejáratától számított 5 méteres távolságon

belül, 

2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi

intézményben (pl. bölcsőde), és a bejáratától

számított 5 méteres távolságon belül, 

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház,

rendelő) és ahol eü. szolgáltatást is nyújtanak

függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a

bejáratától számított 5 méteres távolságon

belül, illetve a dohányzóhely az intézmény

területén kívül úgy jelölhető ki, ha az

egészségügyi szolgáltatást igénybevevők

szokásos vagy szükségszerű útvonalától

megfelelően elkülönül, 

4. helyi közforgalomban közlekedő közössé-

gi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton,

menetrend alapján belföldi helyközi

közforgalomban közlekedő autóbuszon,

valamint menetrend szerint közlekedő

személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán

és MÁV járatok), 

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben, 

6. közforgalmú intézmény2 zárt légterű hely-

iségeiben (függetlenül attól, hogy a belépés

esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű ren-

dezvény) és a bejáratától számított 5 méteres

távolságon belül. 

7. közterületi játszótereken, továbbá a

játszóterek külső határvonalától számított 5

méteres távolságon belül, 

8. a közforgalmú vasúti létesítmények és

pálya tartozékainak személyforgalom

számára megnyitott területein, megállóban,

várakozóhelyen, illetőleg helyiségben,

valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely

esetén annak külső határvonalától számított 5

méteres távolságon belül (ha a terület külső

határvonala nem állapítható meg

egyértelműen, akkor kijelölő táblától vagy

más jelzéstől számított 5 méteres sugarú

körnek megfelelő körzetben tilos

dohányozni), 

9. közterületnek minősülő, a gyalogosforga-

lom számára nyitva álló aluljárókban és

egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő

összekötő terekben. 

1 Intézmény: az épület és a telek együttesen,

pl. étterem és a hozzá tartozó kerthelyiség. 

2 Közforgalmú intézmény: az érintettek

számára közfeladatot, illetőleg közérdekű

vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a további-

akban együtt: szolgáltatás) végző természetes

vagy jogi személynek, illetőleg jogi szemé-

lyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás,

illetve az azzal összefüggő tevékenység biz-

tosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb

eszköze, függetlenül attól, hogy az oda

történő belépés a nyilvánosság számára telje-

sen szabad vagy valamely feltétel tel-

jesítéséhez kötött.

Csak kijelölt helyen megengedett a

dohányzás: 

A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: 

1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar), 

2. munkahelyen (pl. udvar), 

B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: 

1. büntetés-végrehajtási intézményekben a

fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak

számára, 

2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai

betegek számára, 

3. a már működő szivarszobákban, 

4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi

klíma a külön jogszabályban meghatározott

korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot

meghaladja. 

Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás: 

1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója

céljából létrejött rendezvényen, 

2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kife-

jezetten dohányzóként kiadott és ekként

megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve,

hogy más rendelkezés vagy tűzvédelmi

előírás egyébként nem tiltja. 

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató

döntésétől függően: 

1. Helyi önkormányzat rendeletében

közterületet nemdohányzó közterületnek nyil-

váníthat. 

2. Magánforgalomban közlekedő közösségi

közlekedési eszközön (pl. taxi, bérelt busz) a

dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó

dönt. 

3. Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást

nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője

az intézményt nemdohányzó intézménnyé

nyilváníthatja. Ebben az esetben

dohányzóhelyet nyílt légtérben sem kell kijelöl-

ni. 

4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó

munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben

a munkavállalók az intézmény teljes területén

nem dohányozhatnak beleértve pl. az udvart

is. Munkáltató az ügyfelek részére továbbra is

köteles dohányzó helyet nyílt légtérben kijelöl-

ni. 

Dohányzás tiltásának, illetve lehetőségének

megjelölése 

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 - szembetűnő

módon meg kell jelölni. Nemdohányzó

intézmények, nemdohányzó munkahelyek

esetén a nemdohányzó intézménnyé/

nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét

jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés

alkalmazásával kell feltüntetni. 

A "szembetűnő" valamint a "jól látható" és az

„egyértelmű” kifejezések nem objektív

kategóriák, ezért az ÁNTSZ honlapjáról

(www.antsz.hu) letölthető feliratokat illetve

jelzéseket javasoljuk alkalmazásra. 

Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.

évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó

rendelkezései közérthetően 
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Dohányzóhely egészségügyi szolgáltatást

nyújtó intézmény bejáratától számított 5

méteres távolságon kívül is csak úgy jelölhető

ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi

szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy

szükségszerű útvonalától megfelelően

elkülönül. 

A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást

nyújtó közforgalmú intézmények esetében a

dohányzóhelyet a bejárattól számított 5

méteres távolságon belül abban az esetben

lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt

légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei

a bejárattól számított 5 méteres távolságon

kívül nem állnak fenn. 

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésekor, a

dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel

azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt

légterű dohányzóhely esetén a megfelelő

légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel

vagy egyéb műszaki berendezés felsz-

erelésével biztosítani kell úgy, hogy

dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne

juthasson be. 

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlá-

tozások megsértése esetén: 

A közforgalmú intézmény feladatkörében

eljáró, valamint a közösségi közlekedési

eszköz működtetésében hivatásszerűen

közreműködő személy (a továbbiakban ren-

delkezésre jogosult) jogsértés észlelése

esetén köteles: 

1. a jogsértés haladéktalan befejezésére

felhívni a jogsértőt, 

2. annak eredménytelensége esetén felszólí-

tani a közforgalmú intézmény, illetve a

közlekedési eszköz elhagyására, 

3. eljárás lefolytatását kezdeményezni. 

A közforgalmú intézmény belső szabályza-

tában meghatározott személlyel (ennek

hiányában az intézmény vezetőjével,

üzemeltetőjével, a rendezvény szervezőjével,

közösségi közlekedési eszköz üzemben

tartójával, közoktatási intézmény vezetőjével,

illetve a munkáltatóval) szemben el lehet te-

kinteni az egészségvédelmi bírság kisz-

abásától, ha a rendelkezésre jogosult a

dohányzásra vonatkozó korlátozást

megsértővel szemben felhívási, felszólítási,

elhagyásra felhívási, illetőleg eljárás indítási

kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett. 

Egészségvédelmi bírság 

Egészségvédelmi bírság csak azon

dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozá-

sok megsértése esetén azon természetes

személlyel szemben szabható ki, aki a cse-

lekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte

és saját jövedelemmel rendelkezik. 

A bírság mértéke: 

1. a természetes személlyel szemben, aki

tiltott helyen dohányzik 20.000-50 000 Ft 

2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben

100.000-250.000 Ft 

3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy

gazdasági társaság esetében 1.000.000-

2.500.000 Ft. 

Egészségvédelmi bírság megfizetésének

egyik módja a helyszínen megállapított és

kiszabott egészségvédelmi bírság: max.

30.000 forint, ha 30 napon belül befizetésre

kerül, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is

lehet. 

Eljárási határidők 

Az egészségvédelmi bírság főszabályként a

jogsértő magatartásról való tudomásszerzést

követő 6 hónapon belül alkalmazható, és a

jogsértő magatartás tanúsításától számított 1

éven túl nem szabható ki. 

Átmeneti rendelkezések 

A hatóság 2012. január 1. és 2012. március

31. között az ellenőrzést végző egészség-

ügyi államigazgatási szerv (a megyei kor-

mányhivatalok népegészségügyi szakigaz-

gatási szervei) az egészségvédelmi bírság

kiszabását mellőzi, ha a hatósági ellenőrzés

során megállapított jogsértést megvalósító

cselekmény miatt 2011. december 31-én

hatályos szabályok alapján bírság ki-

szabásának nem lett volna helye. 

Kapcsolódó szabályok 

A társasházak és a lakásszövetkezetek

esetében az alábbi szabályok lépnek hatály-

ba: 

A házirend - a tulajdonostársak összes tulaj-

doni hányad szerinti legalább négyötödös

többségével megállapított - eltérő ren-

delkezése hiányában tilos dohányozni a

közös tulajdonban lévő zárt légterű

épületrészekben, területeken, illetve

helyiségekben.

Beák Laura

körjegyző

Ingyenes képzési lehetőségek

A KISOSZ felnőttképzési intézménye szervezésében mikro- és kisvállalkozások 

valamint alkalmazottaik részére az alábbi képzésekre lehet jelentkezni:

-Vezetői HR ismeretek  (40 órás FAT akkreditált)

-Pénzügyi tervezési tréning  (40 órás FAT akkreditált)

-Ügyfélszolgálati alapok  (24 órás FAT akkreditált)

-Európai Unió felépítése és működése (60 órás FAT akkreditált)

A tanfolyamon résztvevők a képzéshez kapcsolódó jegyzetet kapnak kézhez, és a tanfolyamok sikeres elvégzése után tanúsítványt, amivel

nagyobb eséllyel tehetnek szert egy új munkahelyre. 

A képzések ingyenesek, a költségeket az Európai Unió állja. 

Jelentkezni lehet :

Moharos Barnabásnál személyesen (7953 Királyegyháza Petőfi S u. 185.) vagy az alábbi telefonszámon:

06-70/209-2716
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