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a nemdohrinyz6k v6delm6r6t 6s a szabadt6ri dohinyz6helyek kijel6l6s6rdl sz6l6

A XIII. Keriileti Kdzszolgrlltat6 Zrt. (a tov6bbiakbail Zrt.) elkdtelezett munkavallal6inak 6s a

kdzszolg6ltat6i tev6kenysdgdt ig6nybevev6 iigyfeleinek eg6szs6ges 6lewitele uimogatiisa, a
nemdohdnyz6k v6delme 6s az egdszsdges kdmyezet fenntaflesa mellett. A fentiek c6lok

el6rdse €s fenntartdsa drdek6ben sziiks6ges szab6lyokat a 1999. 6vi XLII. t6rv6ny 4' $ (9)

bekezd6s6nek felhatalmazrisa alapjrin az akibbiakban hatiirozom meg.

l. Dohiinyozni a Zrt. szdY,hely6n, telephelyein, valamint a sz6khelyen 6s telephelyeken
kiviil elhelyezett szervezeti egys6gek teriilet6n tilos!

2. Dohiinyozni kizhrilag a kijeliilt szabadtdri dohanyz6helyeken lehet.

3. A kultur6lt iigyf6lfogadris 6rdekdben a munkav6llal6k a Zrt. irodrlinak ds egy6b

helyisdgeinek utcai bejr4.ratai el<itt 6s azokt6l szdmitott 5 mdteres tiivols6gon beliil nem

dohrinyozhatnak.

4. A Zrt. szdkhely6n, telephelyein, valamint a szdkhelyen ds telephelyeken kiviil
elhelyezett szervezeti egysdgek iroddinak folyos6in el kell helyezni a k6vetkez6

feliratot: ,,Tisaelt Ugyfeleinkl T6j6koaatjuk On<iket, hogy a XIII. Keriileti
Kdzszolgiitat6 Zrt eg6sz tertiletdn tilos a dohanyzris!"

5. A dohanyzasra kijeldlt szabadteri doh6nyz6helyeken az oda kihelyezett hamutart6kat a

dohanyzas befejez6s6t kdvet6en a dohtinyz6knak az elhelyezell gyijt6kbe ki kell tiriteni.

6. A Zrt. szlk,helydn a dohdnyzasra kijeldlt szabadtdri dohanyz6helyet az 6ptilet h6ts6

r6sz6n, a bels6 parkol6ban kialakitott viszonylag vddett, szabadtdri teriileten jeldltim ki.

7. A Zrt. telephelyein, valamint a szdkhelyen ds telephelyeken kiviil elhelyezett szewezeli
egys6gek teriiletdn a divizi6vezet6k jeldlik ki a szabadt6ri dohrinyz6helyeket a jelen

utasitiisban leirtak alkalmazas6val. A divizi6vezet6k az altaluk kijelolt
doh6nyz6helyeknil a Gondnoks6got haladdktalanul e-mailben tallkoztatd kdtelesek. A
Gondnok a kapott tbjdkozlatls alapjrin a dohanyzlsra kijel6lt helyekr6l naprakdsz

nyilvilatartiist vezet.

8. A technikai feladatok v6grehajtrisridrt a Gondnoksrig a felel6s.

9. A dohrfuryzisra ds a doh6Lnyz6helyek kijel6l6s6re vonatkoz6 tdrvdnyi el<iirrisok, valamint
ajelen utasitrisban meghatiirozottak b€tart66ri'nak ellen6rz6s6re a telephelyek esetdben az

adott telephelyen feladatell6trlssal megbizott divizii vezetbje, a Zrt. szdkhely6n a

Gondnoks6g, valamint a Munkaiigyi Csopo( munkatrirsai jogosultak 6s kdtelesek. Az
ellen6rz6ssel megbizott az ellen6rz6seket legal6bb havonta, jegyz<ik6n1wel
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dokumentriltan kdteles elvdgezni, ds bd.rmely szab6lyszegdsr6l vagy mulasztrisr6l a

v ezdrigazgatlt hal ad6ktal anul t6j 6koztatni kdteles.

10. A korl6toz6st 6s a kdtelezettsegeket megszeg6k munkajogi felel6ss6ggel tartoznak.

I 1. A diviziovezetbk gondoskodnak an6l, hogy az utasit6sban foglaltak megismerds6t a Zrt'
valamennyi munkav6llal6ja az al irhs|val igazolja. Az aldir6iveket a Gondoksrig tarja
nyilv6n ds 6rzi.

Jelen Utasitris 2014. okt6ber 15. napjfu l6p hatrilyba, egyidejtileg hat6ly6t vesai a

nemdohinyz6k v6delm6nil 6s a szabadtdri doh6nyz6helyek kijel6l6s6r6l sz6l6 912012-es

v ez'igazgal6i u1asit6s.
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