
 

17. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a 
továbbiakban: Nvt) 2.§ (9) bekezdése alapján, az NVT. 2.§ (5) bekezdés 
d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók részére 
 
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 eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Papír alapon, személyesen, illetve postai úton. 
 

 

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 
 

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete alapján 40.000 Ft. 
 

Az ügyintézés határideje: Az ügyintézési határidő 8 nap. 
 
 

Ügymenet leírása: 
 
 

A benyújtást követően a bejelentést a hatóság megvizsgálja (szükség 

esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel), majd helyszíni szemlét végez. 

Az egészségügyi államigazgatási szerv a kérelemre induló, helyszíni 

szemlét is magában foglaló hatósági eljárás keretében a dohányzóhely 

kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel az Nvt. 2. § (5) 

bekezdés d) és e) pontjában, valamint a (7) és (8) bekezdésben fogalt 

követelményeknek, vagyis zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető 

 d) pont: a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri 

munkahelyen a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív 

hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja, 
 

 e) pont: azon munkavállalók részére a fokozottan tűz- és 

robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes 

munkahelyeken, létesítményekben, ahol a nyílt légtérben 

ea) a munka törvénykönyvében biztosított munkaközi 

szünettel,  

eb) a tűzvédelmi szabályokkal, és 

ec) a folytatott tevékenység jellegével 



összeegyeztethető dohányzóhelyet nem, vagy csak az élet- és 

vagyonbiztonságot, valamint a nemzetgazdasági érdekeket jelentősen 

veszélyeztetve lehetne kijelölni. 

 
 

- (7) A dohányzási korlátozással és az elektromos cigaretta, 

valamint a dohányzást imitáló elektromos eszköz használatának korlátozásával 

érintett, valamint a dohányzásra, elektronikus cigaretta és dohányzást 

imitáló elektromos cigaretta használatára 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. 

- (8) Ha e törvény alapján zárt légterű dohányzóhely kerül 

kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben 

nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere 

feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés 

felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó 

helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés alkalmazásában a légcsere abban 

az esetben megfelelő, ha a helyiségben legalább 

a) a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását 

biztosító mechanikus szellőztető berendezés működik, és 

b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon 

került kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül 

az elszívó-csatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az 

áramlás irányába esnének. 

 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 
 
1999.évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól1 

 
Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900042.TV#lbj0id5c71

