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Vezetői összefoglaló  

 
2012. január 1-én az Európai Unió legszigorúbb dohányzási szabályozása lép 

életbe hazánkban, ezzel sereghajtókból éllovasok leszünk a dohányzás elleni 

harcban – áll a Policy Solutions összehasonlító elemzésében. A politikai elemző 

intézet az új magyar jogszabály rendelkezéseit a többi uniós tagállam vonatkozó 

törvényeivel vetette össze.  

 

Az új törvény szigora dohányzási szokásaink és a dohányzáshoz köthető halálozások 

mutatóját figyelembe véve inkább nevezhető indokoltnak, mint radikálisnak. Magyarországon 

az uniós átlagnál (29%) jóval nagyobb arányban, 38%-nyian gyújtanak rá naponta, ami a 

harmadik legnagyobb érték az Unión belül. Csupán két déli tagállamban, Görögországban 

(42%) és Bulgáriában (39%) elterjedtebb ennél a dohányzás. Hazánkban naponta átlagosan 

valamivel több, mint 16 szál cigarettát füstölnek el a rendszeresen dohányzók, ezzel 

holtversenyben a hatodik helyet foglaljuk el a fogyasztás mértékét tekintve. Magyarországon 

tehát nemcsak sokan, hanem sokat is dohányoznak. A dohányzás okozta halálozások 

tekintetében sem hízelgő Magyarország számára a rangsor, hiszen hazánk – Romániával 

holtversenyben – százezer lakosra jutó 428 halálozással a dobogó harmadik helyét foglalja el.  

 

2012. január 1-ig Magyarország volt egész Európában a legmegengedőbb a dohányzás 

szabályozása tekintetében, hazánkban ugyanis eddig a vendéglátóipari egységekben 

megengedett volt a dohányzás, a munkahelyeken, zárt közterületeken és az egészségügyi 

intézmények egy részében az arra kijelölt helyen szintén nem akadályozták a dohányzást. 

Egyértelmű tiltás alá pedig csak a közoktatási intézmények estek.  

 

A januárban életbe lépő új törvény értelmében azonban a helyzet gyökeresen megváltozik. 

Jelentős szigorításra kerül sor, melynek következtében lényegében az összes zárt légterű 

közforgalmú helyiségben tilos lesz a dohányzás. Továbbá a buszmegállók és játszóterek, 

illetve azok ötméteres körzete is a tilalom alá tartozik majd, ezzel egy csapásra a spanyolok 

mellé kerülünk az európai lista élére. Spanyolországban a munkahelyeken, zárt 

közterületeken, éttermekben, bárokban és kocsmákban, egészségügyi és oktatási 

intézményekben egyaránt tilos rágyújtani, sőt a szabadtéri közterületek egy része 

(játszóterek, iskolák területe) is a totális tiltás alá esik. A spanyol és a jövőbeni magyar 

szabályozáshoz hasonlóan teljes tilalom jellemző Görögországban, Írországban és az Egyesült 

Királyságban, azzal a különbséggel, hogy utóbbi három országban a szabadtéri közterületeken 

korlátozás nélkül lehet füstölni. 

 

A Policy Solutions elemzése arra is rámutat, hogy az Európai Unió minden országában 

korlátozva van valamilyen mértékben a dohányzás a zárt légterű közforgalmú területeken, 

igyekezve ezzel csökkenteni e káros szokás egészségügyi és társadalmi kockázatait.   
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1. Bevezetés  
 

Jövőre jelentősen szigorodik a dohányzás hazai szabályozása, mivel 2012. január 1-én hatályba 

lép az Országgyűlés által még 2011. április 26-án elfogadott, a nemdohányzók védelméről 

szóló törvény módosítása. Az új törvény értelmében szinte az összes zárt közforgalmú 

helyen tilos lesz a dohányzás, ráadásul a szabadtéri közterületek egy részén sem lehet majd 

rágyújtani.  

 

A jelenleg érvényben lévő, viszonylag megengedő szabályozás helyébe tehát egy nemzetközi 

viszonylatban is igen szigorú korlátozást bevezető jogszabály lép: tilos lesz rágyújtani a 

munkahelyeken, éttermekben és szórakozóhelyeken, tömegközlekedési eszközökön, oktatási 

és egészségügyi intézményekben, illetve egyéb közintézményekben. A tiltás kategorikus, azaz 

nem lehet majd dohányzásra kijelölt helyiségeket sem kijelölni a fent említett épületeken 

belül (egyetlen kivételt a hotelek szivarszobái jelentik), így a dohányzók csak a szabadban, a 

bejárattól számított ötméteres körzeten kívül élhetnek szenvedélyüknek. A beltéri dohányzás 

lehetőségeinek szigorítása mellett a szabadtéri közterületek egy része is a dohányzási tilalom 

alá tartozik majd januártól. A jogszabály rendelkezései szerint buszmegállókban, aluljárókban, 

illetve játszótereken és azoktól ötméteres távolságban szintén nem lehet majd rágyújtani.  

 

Az új törvény hatályba lépése kapcsán a Policy Solutions elemzésének célja, hogy az új 

magyar jogszabályt európai kontextusba helyezve megvizsgálja a dohányzás korlátozására 

vonatkozó európai uniós tagállami szabályozásokat. Kutatásunkban ezért áttekintjük és 

rangsoroljuk a dohányzásra vonatkozó, az Unió országaiban alkalmazott dohányzást érintő 

korlátozásokat. Mivel a dohányzás negatív hatásai jelentős egészségügyi és társadalmi 

problémákkal járnak, fontosnak tartjuk néhány szocio-demográfiai mutató EU-s összevetését 

is a dohányzással összefüggésben, hogy képet kapjunk a dohányzási szokásokról és annak 

egészségügyi következményeiről. Elemzésünk első részében ezeket a dohányzási 

statisztikákat mutatjuk be és ezt követően térünk rá az európai uniós szabályozások 

összevetésére.  
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2. Doh{nyz{ssal kapcsolatos szociodemogr{fiai mutatók  
 

Az egyes tagállami szabályozások áttekintése előtt érdemes néhány dohányzással kapcsolatos 

mutatót is megvizsgálnunk, melyek révén betekintést nyerhetünk az Európai Unió 

országainak dohányzási szokásaiba, illetve az egyes tagállamokban okozott negatív 

egészségügyi következményeiről. Három adatsort fogunk megvizsgálni: a dohányzók 

népességen belüli arányát, a dohányfogyasztás átlagos mennyiségét, valamint a dohányzáshoz 

köthető halálozások gyakoriságát.  

 

2.1 A dohányzók társadalmi aránya 

 

Az 1. táblázat a felnőtt népesség (15 év felettiek) rendszeresen dohányzó arányát mutatja az 

Európai Unió tagállamaiban. A táblázatból első ránézésre kitűnik, hogy a dohányzás igen 

elterjedt az EU-ban, a legtöbb tagállamban minden harmadik-negyedik ember él ezzel a káros 

szenvedéllyel, az uniós átlag pedig 29%.  

1. táblázat. Dohányzók aránya az EU tagállamaiban 

Helyezés Ország Dohányzók aránya* 

1. Görögország 42% 

2. Bulgária 39% 

3. Magyarország 38% 

4. Lettország 36% 

5. Spanyolország 35% 

6. Ausztria 34% 

7-8. Franciaország 33% 

7-8. Lengyelország 33% 

9-10. Ciprus 32% 

9-10. Észtország 32% 

11. Írország 31% 

12-14. Belgium 30% 

12-14. Litvánia 30% 

12-14. Románia 30% 

15. Dánia 29% 

16. Egyesült Királyság 28% 

17-21. Csehország 26% 

17-21. Málta 26% 

17-21. Olaszország 26% 

17-21. Szlovákia 26% 

17-21. Szlovénia 26% 
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22-23. Luxemburg 25% 

22-23. Németország 25% 

24. Hollandia 24% 

25. Portugália 23% 

26. Finnország 21% 

27. Svédország 16% 

Forrás: Európai Bizottság Special Eurobarometer 332 „Tobacco”, 2010. 

* a 15 év feletti lakosság százalékában 

 

Magyarországon ennél jóval nagyobb arányban, 38%-nyian gyújtanak rá naponta, ami a 

harmadik legnagyobb érték az Unión belül. Csupán két déli tagállamban, Görögországban 

(42%) és Bulgáriában (39%) elterjedtebb ennél a dohányzás, de Lettország, Spanyolország és 

Ausztria is az élmezőnyben foglal helyet.  

 

Régi és új tagállamok, valamint kelet-nyugat relációban nem látszik egyértelmű elkülönülés a 

dohányzás gyakoriságát illetően, Franciaországban és Lengyelországban például egyaránt a 

lakosság harmada dohányzik, mint ahogy nincsen különbség Litvánia és Belgium között sem 

ezen a téren (30-30%), de Csehország, Szlovénia és Szlovákia is csupán egy százalékpontnyi 

eltérést mutat Luxemburgtól és Németországtól. Kétségkívül igaz azonban, hogy a táblázat 

alsó régióját kivétel nélkül régi tagállamok alkotják.  

 

Legkevesebben két skandináv államban, Finnországban (21%) és Svédországban (16%) 

dohányoznak, egyértelmű észak-dél elkülönülésről azonban mégsem beszélhetünk, hiszen 

Portugália 23%-kal a harmadik legfüstmentesebb uniós állam. Határozott regionális 

elkülönülés nem tapasztalható tehát a dohányzás elterjedtségét illetően.  
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2.2 A dohányfogyasztás mértéke 
 

Nem csak a dohányzók arányának ismerete lényeges a dohányzás társadalmi elterjedtségének 

vizsgálatánál, emellett legalább ugyanilyen fontos tudni azt is, hogy egy átlagos dohányos 

milyen mértékben fogyaszt dohányterméket, hiszen a két információ együttesen mutatja meg 

e káros szenvedély társadalomra nehezedő súlyát. A 2. táblázat ennek megfelelően az átlagos 

napi cigarettafogyasztást mutatja EU-s összehasonlításban.   

2. táblázat. Átlagos cigarettafogyasztás az EU tagállamaiban 

Helyezés Ország 
Átlagos cigarettafogyasztás 

(szál/fő/nap) 

1. Ciprus 21,7 

2. Görögország 21,4 

3. Ausztria 17,7 

4-5. Luxemburg 17,2 

4-5. Szlovénia 17,2 

6-7. Magyarország 16,3 

6-7. Málta 16,3 

8. Írország 16 

9. Bulgária 15,8 

10. Belgium 15,7 

11. Portugália 15,5 

12. Lengyelország 15,3 

13. Románia 15 

14. Németország 14,7 

15-16. Dánia 14,6 

15-16. Egyesült Királyság 14,6 

17. Hollandia 14,2 

18-19. Csehország 13,9 

18-19. Spanyolország 13,9 

20. Szlovákia 13,5 

21. Észtország 13,3 

22. Lettország 13,1 

23. Olaszország 13 

24. Finnország 12,8 

25. Litvánia 12,6 

26. Franciaország 12,1 

27. Svédország 10,1 

Forrás: Európai Bizottság Special Eurobarometer 332 „Tobacco”, 2010. 

 

Szigorú regionális elkülönülés itt sem látható, keleti és nyugati tagállamok vegyesen 

szerepelnek a táblázat alsó és felső részében. Az európai dohányosok átlagosan fél és egy 
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doboz között szívnak el naponta, ennél csak két tagállamban fogyasztanak többet, Cipruson 

(21,7 szál) és Görögországban (21,4 szál). Görögországban tehát nemcsak sokan, hanem 

sokat is dohányoznak. Ugyanez igaz a fogyasztást tekintve harmadik helyen álló Ausztriára 

(17,7 szál) és hazánkra is, ahol naponta átlagosan valamivel több, mint 16 szál cigarettát 

füstölnek el a rendszeresen dohányzók. Ezzel holtversenyben a hatodik helyet foglaljuk el a 

fogyasztás mértékét tekintve.  

 

Svédország a másik véglet, nemcsak a legkevesebben, hanem a legkevesebbet (10,1 szál) is 

dohányoznak ott az emberek. Finnország is a mértéket tartó országok közé tartozik mindkét 

mutató szerint: a 21%-nyi rendszeres dohányos átlagban 13 szálnál kevesebb cigarettát szív 

naponta. Érdekes, hogy Franciaország és Lettország – ahol viszonylag magas a dohányosok 

aránya – szintén a kevesebb cigarettát fogyasztó országokhoz tartozik (12,2 és 13,1 szál).  De 

említhetjük még Spanyolországot is, mint magas dohányzási aránnyal (35%) és viszonylag 

alacsony átlagos fogyasztással (13,9 szál) jellemezhető országot.   

 

 

2.3 A dohányzáshoz köthető halálozások száma 
 

Harmadik szociodemográfiai mutatónk a dohányzáshoz köthető halálozások százezer főre 

vetített száma, amely a legerőteljesebben fejezi ki a dohányzás negatív egészségügyi és 

társadalmi hatását. A harmadik táblázatot tanulmányozva megállapítható, hogy rendkívül 

nagyok a különbségek az Európai Unióban a dohányzás okozta halálozások tekintetében. 

Csaknem ötször annyi ember halála van összefüggésben a dohányzással Litvániában 

(491/százezer fő), mint Franciaországban (117/százezer fő).  

 

3. táblázat. Dohányzáshoz köthető halálozások standardizált 

mutatója az EU tagállamaiban 

Helyezés Ország* 

Dohányzáshoz köthető 

halálozások (/100 ezer 

fő) 

1. Litvánia 491 

2. Lettország 443 

3-4. Magyarország 428 

3-4. Románia 428 

5. Szlovákia 427 

6. Bulgária  372 

7. Észtország 364 

8. Csehország 316 

9. Lengyelország 248 

10. Málta 230 

11. Dánia 225 

12. Írország 225 
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13. Finnország 213 

14. Egyesült Királyság 204 

15. Németország 201 

16. Görögország 197 

17. Belgium 195 

18. Szlovénia 193 

19. Ausztria 190 

20. Svédország 170 

21. Portugália 168 

22. Olaszország 164 

23. Hollandia 161 

24. Luxemburg 157 

25. Spanyolország 147 

26. Ciprus 145 

27. Franciaország 117 

Forrás: WHO Health For All Database 

* az adatok Belgiumnál 2005-re, Németországnál és Dániánál 2006-ra, Bulgáriánál, Észtországnál, 

Máltánál, Olaszországnál, Luxemburgnál, Spanyolországnál és Franciaországnál 2008-ra, Romániánál 

2010-re, a többi tagállamnál pedig 2009-re vonatkoznak. 

 

Az előző két táblázattól eltérően itt igen egyértelműen elkülönülnek egymástól a kelet-

közép-európai és a nyugati tagállamok, előbbiek lemaradása az utóbbiakhoz képest igen 

jelentős mértékű. A táblázat legfelső harmadában kivétel nélkül régiónkba tartozó országokat 

találunk, itt a legnagyobb a dohányzáshoz köthető halálozások egységesített mutatója (491-

248/százezer fő). Régiónkon belül is igen nagy eltéréseket tapasztalunk, amit alátámaszt a 

táblázatot vezető Litvánia és a 9. helyen álló Lengyelország közötti kétszeres eltérés.  

 

Nemcsak régiónk, hanem Magyarország számára sem hízelgő a rangsor, hiszen hazánk – 

Romániával holtversenyben – százezer lakosra jutó 428 halálozással a dobogó harmadik 

helyét foglalja el. A kelet-közép-európai államok közül Szlovénia kivételt jelent, a régióban 

egyedüliként a nyugati országokéhoz hasonló alacsony értékkel rendelkezik (193/százezer 

fő).  

 

A nyugati uniós országokban a mutató értéke jellemzően 200 közeli, de inkább kisebb ennél. 

Franciaország százezer főre jutó 117 halálozásával pedig pozitív értelemben kiemelkedik még 

a régi tagállamok közül is. Magyarország tehát nem csak a fejlettebb egészségügyi rendszerrel 

rendelkező nyugati tagállamoktól van jelentős lemaradásban, hanem térségünk több 

országától is.  Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy még Görögországban és Ausztriában 

is egységnyi főre vetítve kevesebb, mint feleannyi ember halálát követeli a dohányzás, mint 

Magyarországon, pedig mindhárom országban egyaránt magas mind a dohányzók aránya, 

mind a dohányfogyasztás mértéke.  
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3. A doh{nyz{s szab{lyoz{sa az Európai Unióban 
 

A dohányzás tagállami szabályozását két szempont alapján vizsgáltuk. Egyrészt megvizsgáltuk, 

hogy melyek azok a területek, ahol a dohányzás valamilyen korlátozás alá esik. Így vizsgáltuk, 

hogy a munkahely, zárt közterület, étterem, bár vagy kocsma, egészségügyi és oktatási 

intézmény, valamint bizonyos szabadtéri területek dohányzási tilalom alá esnek-e. Másrészt 

megfigyeltük a korlátozás mértékét, azaz hogy a tilalom teljes körű vagy esetleg bizonyos 

kedvezmények, kivételek vannak a rendszerben.  

 

A második szempont szerint négy kategóriát különböztetünk meg:  

 

1. Teljes tilalom, ha a tiltás szigorú és nem ad lehetőséget a mérlegelésre;  

2. Szigorú korlátozás, ha a dohányzás tiltott, de bizonyos szigorú feltételek teljesítése 

esetén – pl. légmentesen elkülönített zárt helyiségek biztosításával – van kivétel a 

tilalom alól;  

3. Részleges korlátozás, ha a dohányzás részben megengedett, például kijelölt 

helyeken, vagy ha bizonyos méretű helyek kivételt képeznek a tiltás alól;  

4. Nincs korlátozás, ha csak ajánlások, javaslatok vannak az adott területen, tehát 

nincs jogi erejű korlátozás.  

 

A 4. táblázat az EU tagországainak dohányzást érintő szabályozásait foglalja össze tömören, a 

fenti két szempont szerint sorba rendezve. A táblázatból látszik, hogy az Európai Unió 

országaiban a dohányzás a legtöbb zárt légterű közforgalmú területen valamilyen mértékben 

korlátozva van. Kivételesnek számítanak az olyan területek, ahol egyáltalán nincsen semmiféle 

jogi korlátozás. Ilyen ritka kivétel a jelenlegi magyar illetve cseh liberális szabályozás a 

vendéglátóipari egységekre vonatkozóan. Legszigorúbb szabályozás alá az oktatási és 

egészségügyi intézmények esnek, a tagállamok felében egyáltalán nem lehet rágyújtani ezeken 

a helyeken. A zárt közterületeken történő dohányzás is a szigorúan szabályozott területek 

közé tartozik, a munkahelyekhez hasonlóan. A törvényhozók általában kevésbé szigorúan 

korlátozzák a vendéglátóhelyeken – éttermek, bárok, kocsmák – történő dohányzást. A 

szabadtéri közterületen történő dohányzás korlátozásáról pedig még nincsen egyhangú uniós 

álláspont, az államok fele egyáltalán nem tartalmaz ilyen korlátozást, két országban – 

Csehországban és Litvániában – önkormányzati szinten lehetséges a korlátozása, a többi 

tagállamban pedig bizonyos területeken – általában játszóterek, buszmegállók és 

iskolaudvarokon – tiltják.   
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4. táblázat. A dohányzás szabályozása az EU tagállamaiban 
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1-2. Spanyolország tt tt tt tt tt tt 

Játszótér, 

gyermekgondo

zó és oktatási 

intézmény 

1-2. 
Magyarország 

(2012) 
tt tt tt tt tt tt 

Buszmegáll

ó, játszótér 

és 5 

méteres 

körzetük 

3-5. Írország tt tt tt tt tt tt nk 

3-5. Görögország tt tt tt tt tt tt nk 

3-5. Egyesült Királyság tt tt tt tt tt tt nk 

6. Ciprus szk tt tt tt tt tt nk 

7. Lettország szk tt tt tt szk tt 
Megállók, 

játszóterek 

8. Litvánia szk tt tt szk tt tt 

Önk. 

megtilthatja 

nyilvános 

helyen 

9. Szlovákia szk tt szk rk tt tt nk 

10-12. Szlovénia szk szk szk szk tt tt 

Gyermekgond

ozó és oktatási 

intézmények 

10-12. Franciaország szk szk szk szk tt tt 

Gyermekgond

ozó és oktatási 

intézmények 

10-12. Lengyelország szk tt szk szk tt szk 
Buszmegálló, 

játszótér 

13. Málta szk szk szk szk tt tt nk 

14-15. Belgium szk szk szk rk tt tt nk 

14.15. Luxemburg szk tt szk rk szk tt nk 

16. Finnország szk szk szk szk szk tt 

Gyermekgond

ozó és oktatási 

intézmények 

17. Románia szk szk rk rk tt szk nk 

18. Svédország szk szk szk szk szk szk 

Gyermekgond

ozó és oktatási 

intézmények 

19-20. Olaszország szk szk szk szk szk szk nk 

19-20. Hollandia szk szk szk szk szk szk nk 

21. Németország szk szk rk rk szk szk Iskolák 
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Forrás: Európai Bizottság, 2011 

tt: teljes tilalom; szk: szigorú korlátozás; rk: részleges korlátozás; nk: nincs korlátozás 

 

Vizsgálati szempontjaink szerint az Európai Unión belül a legszigorúbb szabályozást 

Spanyolországban találjuk: munkahelyeken, zárt közterületeken, éttermekben, bárokban és 

kocsmákban, egészségügyi és oktatási intézményekben egyáltalán nem lehet rágyújtani, sőt a 

szabadtéri közterületek egy része (játszóterek, iskolák területe) is a totális tiltás alá esik.  

 

A legmegengedőbb szabályozás 2012. január 1-ig Magyarországon érvényes, hazánkban 

ugyanis eddig a vendéglátóipari egységekben megengedett volt a dohányzás, a 

munkahelyeken, zárt közterületeken és az egészségügyi intézmények egy részében az arra 

kijelölt helyen szintén nem akadályozták a dohányzást. Egyértelmű tiltás alá pedig csak a 

közoktatási intézmények esnek.  

 

A januárban életbe lépő új törvény értelmében azonban a helyzet gyökeresen megváltozik, 

jelentős szigorításra kerül sor, melynek következtében lényegében az összes zárt légterű 

közforgalmú helyiségben tilos lesz a dohányzás. Továbbá a buszmegállók és játszóterek, 

illetve azok ötméteres körzete is a tilalom alá tartozik majd, ezzel egy csapásra a spanyolok 

mellé kerülünk a lista élére. Tehát jövő januártól a legmegengedőbb dohányzás szabályozás a 

legszigorúbbra változik Magyarországon, utolsókból elsők leszünk az EU-ban a korlátozási 

szigort tekintve.  

 

A spanyol és a jövőbeni magyar szabályozáshoz hasonlóan teljes tilalom jellemző 

Görögországban, Írországban és az Egyesült Királyságban, azzal a különbséggel, hogy utóbbi 

három országban a szabadtéri közterületeken korlátozás nélkül lehet füstölni. Szintén szigorú 

rendelkezéseket alkalmaz Ciprus, ahol egyedül a munkahelyeken van igen szigorú kivétel a 

teljes tiltás alól: a dohányzó munkavállalók élhetnek szenvedélyüknek, de a nemdohányzók 

számára biztosítani kell a füstmentes munkakörnyezetet.  

 

Nagyon szigorúnak mondható még Lettország és Litvánia dohányzási szabályozása is, őket a 

listán olyan országok követik, amelyek szigorú feltételeket támasztva ugyan, de lehetővé 

teszik a dohányzást a vizsgálatba bevont legtöbb zárt légterű helyszínen. Jellemzően az 

területén 

22-24. Ausztria szk szk rk rk szk szk nk 

22-24. Bulgária szk szk rk rk szk szk nk 

22-24. Dánia szk szk szk rk rk szk nk 

25. Észtország rk rk szk szk rk rk 

Gyermekgond

ozó és oktatási 

intézmények 

26. Portugália rk rk rk rk rk rk 

Gyermekgond

ozó és oktatási 

intézmények 

27. Csehország rk rk nk nk tt tt 
Önk. 

megtilthatja 

28. Magyarország rk rk nk nk rk tt nk 
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egészségügyi és oktatási intézmények azonban ezekben az országokban is teljes tilalom alá 

esnek. Ebbe az országcsoportba tartozik Szlovákia, Szlovénia, Franciaország, Málta és 

Belgium.  

 

Több fejlett nyugati EU-s tagállamot találunk a lista alsó harmadában, ahol egyáltalán nem 

alkalmaznak teljes tiltást a zárt légterű közterületeken, de csak szigorú feltételekkel – külön 

légterű, jól szellőztetett dohányzóhelyiségek kialakításával – teszik lehetővé a dohányzást, 

szem előtt tartva mind a dohányzók, mind a nemdohányzók érdekeit. Ilyen ország 

Svédország, Olaszország és Hollandia.  

 

Ettől valamivel enyhébb szabályozási szigort vezetett be Németország, Ausztria és Bulgária, 

melyek abban térnek el az előbbi országcsoporttól, hogy megengedőbbek a vendéglátóipari 

helyiségekre vonatkozó szabályok, jellemzően a kisebb alapterületű kocsmákban, pubokban 

és éttermekben megengedett a dohányzás, vagy arról a tulajdonos dönthet.  

 

A táblázat utolsó részében azon országok szerepelnek, melyek európai uniós 

összehasonlításban a legmegengedőbbek a dohányzás szabályozása terén: Észtország, 

Portugália, Csehország és Magyarország. Az enyhébb szabályozás azonban itt sem jelenti azt, 

hogy minden korlátozástól szabadon lehet dohányozni – Csehország és Magyarország például 

alkalmaz teljes tilalmat bizonyos közintézmények esetén – de a feltételek kétségkívül 

megengedőbbek: elég például külön dohányzásra kijelölt helyiséget létrehozni.  

 

Valamilyen mértékben tehát az összes tagállam igyekszik korlátozni a dohányzást a zárt 

légterű közforgalmú helyeken, igyekezve ezzel csökkenteni e káros szokás egészségügyi és 

társadalmi kockázatait. Mindezidáig hazánk járt leghátul a szabályozás szigorúságát tekintve, a 

2012. január 1-jén életbe lépő új jogszabály azonban száznyolcvan fokos fordulatot hoz. Az új 

törvény szigora ugyanakkor Magyarország korábban ismertetett dohányzási szokásait és 

hazánk dohányzáshoz köthető halálozások mutatóját figyelembe véve inkább nevezhető 

indokoltnak, mint radikálisnak.   

 

Kadlót Tibor 

A szerző a Policy Solutions politikai elemzője 
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