
 

16. Jogszabályban  foglaltaktól eltérő  dohányzási tilalmat jelző felirat 

engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza az ügyindításhoz szükséges valamennyi 

adatot, információt. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az 

engedélyeztetni kért felirat vagy jelzés grafikai tervét, valamint tervezett 

elhelyezésének részletes leírását. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Papír alapon, személyesen, illetve postai úton. 
 

Elektronikus ügyintézés jelenleg Hivatalunknál még nincs. Elektronikus úton 

kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség. Az ügyintézési 

határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését követő naptól 

kell számítani. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 15.000 Ft. 
 

Az ügyintézés határideje: 
 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 
 

Ügymenet leírása: 

A benyújtást követően a bejelentést a hatóság megvizsgálja és szükség 

esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A benyújtást követően a 

hatóság vizsgálja és az alábbiak szerint engedélyezi a mellékletbe 

foglaltaktól eltérő felirat vagy jelzés alkalmazását ha 

a kérelmező által egyidejűleg az Nvt. 2. § (7) bekezdése és az (1) bekezdés 

alapján alkalmazandó jelzések száma a tízet meghaladja, 

b) az (1) bekezdés és a 7. melléklet szerinti felirat vagy jelzés 

alkalmazása a kérelmező számára műszaki vagy gazdasági okokból aránytalan 

nehézséggel járna, és a kérelmező által javasolt forma alkalmazása a 

kérelmező méltányolható érdekét szolgálja, 

c) a kérelmező által engedélyeztetni kívánt felirat vagy jelzés adattartalma 

a 7. mellékletben foglaltakkal megegyező, és annál kevesebb adatot nem 

tartalmaz, 

d) az engedélyeztetni kívánt felirat vagy jelzés felszíne legalább 62 

370 négyzetmilliméter és 



e) az alkalmazott betűk mérete nem kisebb az (1) bekezdésben 

meghatározott betűméretnél. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, 

forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, 

valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 


