
 
 
 
 

A nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorításának hatása  
a zárt légterű közösségi helyek levegőjének minőségére 

 
A nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása szerint dohányzási tilalom vonatkozik valamennyi 
zárt légterű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, 
vendéglátóipari egységre, beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsmákat, bárokat, 
tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 
5 méteres körzetét is. A törvény szigorításával Magyarország is megfelel az Európai Unió és a WHO 
egészségpolitikai, szakmai elvárásainak és egyben jelentős mértékben csökkentheti a dohányzás okozta 
népegészségügyi és gazdasági károkat is. 
 
A szigorítás hatásának mérésére az Országos Környezetegészségügyi Intézet Levegőhigiénés Osztálya, az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontja és a VI,VII,VIII.,IX. kerületi 
Népegészségügyi Intézetek munkatársai kidolgoztak és megvalósítottak egy a szórakoztató vendéglátó ipari 
létesítmények belső téri levegőminőségét vizsgáló kutatást.  
 
A vizsgálatban a szálló por 2,5µm alatti frakciója (PM2,5) került kiválasztásra, mint indikátor anyag, mivel 
ezen porfrakció a beltéri dohányzásra nagyon érzékeny. A cigarettákból származó dohányfüst részecske 
átmerője a finom és ultra finom részecsketartomány (0,02-2µm) közé esik. A kiválasztott porfrakció 
meghatározása aktív mintavételi technikával, 1 perces átlagidővel, belső térben 1 órás, külső térben 10 
perces mérési időintervallumban 
történt. A vizsgálatok a TSI 
SidePak AM510 személyi aeroszol 
monitort használatával történt, 
melyet TSI GmbH biztosított a 
kutatáshoz. 
 
A végzett felmérés eredményei 
egyértelműen igazolták, azt a 
felvetést, hogy a dohányzást tiltó 
rendelkezések hatására a beltéri 
légszennyezettségben jelentős 
javulás várható. A vizsgált 2,5µm 
alatti részecskék 
tömegkoncentrációja szignifikánsan 
(p<0,001) magasabbnak bizonyult 
valamennyi vizsgált vendéglátó 
ipari egységben, ha volt dohányzás 
az adott belső térben. Az átlag 
PM2,5 koncentrációban 90% 
körüli csökkenést figyelhető meg 
az összes vizsgált zárt légterű 
helyszínen a dohányzást tiltó 
törvény szigorítása után.  

A vendéglátóhelyek előtt kültéren 
végzett mérések - a külső térre 
jellemző PM2,5 eredmények- 
igazolták, hogy a vizsgált belső 
terekben a cigarettafüst számít a 
magas 2,5µm alatti aeroszol 
koncentráció legfőbb forrásának. 
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