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Az Egészségügyi bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése

alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T118093 . számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat az alábbi új 35 .§-42.§sal és az megelőző
címmel történő kiegészítését javasolja :

(A javaslat elfogadása esetén a további szakaszok számozása értelemszerűen változik .)

,,A jövedéki adóról és a lövedéki termékek jorzalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi C,=I. törvény módosítása
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Bizottsági módosító javaslat

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .

évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : Jöt.) 96 . ~-a kiegészül a következő(3)-(12)
bekezdéssel :

,(3) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú cigaretta dohánygyártmány alatt, azokat

a cigaretta dohánygyártmányokat kell érteni, amelyeket az 1000 szálra számított

kiskereskedelmi eladási áron, a97/A.$ rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül
legnagyobb mennyiségben bocsátottak szabadforgalomba .



(4) A legnépszerűbb cigaretta dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli

kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba bocsátott cigaretta
dohánygyártmányok adólegyén szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével
csökkentet 1000 szálra számított kiskereskedelmi eladási ár. Amennyiben a vizsgálati

időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár
kerül meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, 1000

szálra számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási árak
tárgyidőszak alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke .

(5) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú szivar dohánygyártmány alatt, azokat a
szivar dohánygyártmányokat kell érteni, amelyeket az 1000 darabra számított

kiskereskedelmi eladási áron, a 978 . & rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül

legnagyobb mennyiségben bocsátottak szabadforgalomba .

(6) A legnépszerűbb szivar dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli
kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba bocsátott szivar
dohánygyártmányok adólegyén szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével

csökkentet 1000 darabra számított kiskereskedelmi eladási ár . Amennyiben a vizsgálati

időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár
kerül meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, 1000

darabra számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási árak
tárgyidőszak alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke .

(7) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú szivarka dohánygyártmány alatt, azokat a

szivarka dohánygyártmányokat kell érteni, amelyeket az 1000 darabra számított
kiskereskedelmi eladási áron, a 97/C.§rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül
legnagyobb mennyiségben bocsátottak szabadforgalomba .

(8) A legnépszerűbb szivarka dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli
kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba bocsátott szivarka
dohánygyártmányok adójegyén szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével

csökkentet 1000 darabra számított kiskereskedelmi eladási ár . Amennyiben a vizsgálati

időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár
kerül meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, 1000

darabra számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási árak
tárgyidőszak alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke .

(9) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú finomra vágott fogyasztási dohány
dohánygyártmány alatt, azokat a finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmányokat

kell érteni, amelyeket az egy kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási áron, a



97/D.~rendelkezései szerinti vizsgálati időszakonbelüllegnagyobbmennyiségben

bocsátottak szabadforgalomba .

(10) A legnépszerűbb finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány adó és

általános forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a
szabadforgalomba bocsátott finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmányok

adólegyén szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével csökkentet egy
kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási ár. Amennyiben a vizsgálati időszakban

több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár kerül
meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, egy

kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási
árak tárgyidőszak alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke .

(11) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú egyéb fogyasztási dohány
dohánygyártmány alatt, azokat az egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmányokat kell

érteni, amelyeket az egy kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási áron, a97/E.$

rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül legnagyobb mennyiségben bocsátottak
szabadforgalomba .

(12) A legnépszerűbb egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány adó és általános

forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a
szabadforgalomba bocsátott egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmányok adólegyén

szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével csökkentet egy kilogrammra
számított kiskereskedelmi eladási ár. Amennyiben a vizsgálati időszakban több egymástól
eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, akkor

az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, egy kilogrammra számított

kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási árak tárgyidőszak alatt
szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke .

36.E

(1) A Jöt . 97 . §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

-(5) Kiskereskedelmi eladási ár-a (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével és

a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - a dohánygyártmány adóraktár engedélyese, a
beiegyzett/nem beiegyzett kereskedő, illetve az importáló által meghatározott, az
adóiegyen feltüntetett, az adót és az általános forgalmi adót tartalmazó ár .

(2) A Jöt. 97. $-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyideiűleg a jelenlegi (6)

bekezdés számozása (7) bekezdésre változik :



„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kiskereskedelmi eladási ár nem lehet alacsonyabb
mint a 97/A,97/E .& rendelkezései alapján meghatározott kiskereskedelmi referenciaár 90
százaléka."
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A Jöt. a következő 97/A-97/E. $-sal és az ezt megelőző címmel egészül ki :

,,Kiskereskedelmi referenciaár

97/A.

(1) A cigaretta dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát a vámhatósági

nyilvántartás alapján, a(2)-(3)bekezdésben meghatározott módon, külön fogszabályban

kell meghatározni és minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második hónap 15 .

napfáig kell közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév)
vonatkozóan .

(2) A cigaretta dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát, az

alábbiak szerint kell meghatározni :

FA _ (N° + Bl ) ahol
1 (1-A, -C,)'

a
FÁI : 1000 szál cigaretta dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia

No : A 96.$ (4) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb

cigaretta dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára .

Al : A tárgyidőszak első napión hatályos 97 .$ (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott százalékos adómérték

B1 : A tárgyidőszak első napión hatályos97.E(2) bekezdésének a) pontfában

meghatározott tételes adómérték

C1 : Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44 .§ 2 .Ponta)

alpontja szerint a tárgyidőszak első napión hatályos érték

(3) Amennyiben a (2) bekezdés rendelkezései alapión meghatározott cigaretta

dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árának a 97.E(2) bekezdés

a) pontja szerint számított adófának az összege alacsonyabb, mint a 97 .§ (2) bekezdés a)

pontjában meghatározott minimum fizetendő adó összege, akkor az alábbiak szerint kell
meghatározni :

FA, - (No + D,)
ahol

(1-C,)

FÁI : 1000 szál cigaretta dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia

a



No: A 96.$ (4) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb
cigaretta dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára .

C1 : Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény44.E2. pont a)

alpontig szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték ;

D1: A tárgyidőszak első napión hatályos 97 .§ (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott minimum fizetendő adó összeg .

a

978. $

(1) A szivar dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát a vámhatósági nyilvántartás

alapión, a (2) bekezdésben meghatározott módon, külön jogszabályban kell meghatározni
és minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második hónap 15 . napjáig kelll
közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév) vonatkozóan .

(2) A szivar dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát az alábbiak

szerint kell meghatározni :

FA	N°	 ahol
1 (1-A, -C,)

FÁI:1000 szál szivar dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia

No: A 96.$ (6) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb
szivar dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára .

Al : A tárgyidőszak első napján hatályos 97 .$ (2) bekezdésének b) pontjában

meghatározott százalékos adómérték

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXX1V. törvény 44.& 2 . pont a)
alpontja szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték

97/C.§

(1) A szivarka dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árat a vámhatósági

nyilvántartás alapján minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második hónap 15 .

napjáig kell közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév)
vonatkozóan, amelyet a (2) bekezdés rendelkezései alapján, külön jogszabályban kell
megállapítani .



(2)A szivarkadohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát az
alábbiak szerint kell meghatározni :

FA -	
No

	

ahol
' (1-A, -C,)

FÁ1 : 1000szál szivarka dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia
á

No: A96.E(8) bekezdésének rendelkezési alapión meghatározott legnépszerűbb

szivarka dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára .

Al : A tárgyidőszak első napión hatályos 97 .§ (2) bekezdésének b) pontjában
meghatározott százalékos adómérték

C1 : Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény44 .E2. pont a)
alponti a szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték

97/D.§

(1) A finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát
a vámhatósági nyilvántartás alapján, a(2)-(3)bekezdésben meghatározott módon, külön

jogszabályban kell meghatározni és minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő
második hónap 15. napfáig kell közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre
(tárgynegyedév) vonatkozóan .

(2) A finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi

kiskereskedelmi referencia árát, az alábbiak szerint kell meghatározni :

No
FÁ, _

(1-A, -C,)

FÁ1 :1 kilogramm finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány

tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia ára ;

No: A96.E(10) bekezdésének rendelkezési alapión meghatározott legnépszerűbb
finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános

forgalmi adóval csökkentett ára .

Al : A tárgyidőszak első napión hatályos 97 .§ (2) bekezdésének c) pontfában
meghatározott százalékos adómérték



C 1 : Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény44.E2. pont a)

alpontja szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték

(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapján meghatározott finomra vágott fogyasztási dohány

dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árának a 97 .$ (2) bekezdés

c) pontig szerint számított adójának az összege alacsonyabb, mint a 97.E(2) bekezdés c)

pontjában meghatározott minimum fizetendő adó összege, akkor a finomra vágott
fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát az
alábbiak szerint kell meghatározni :

FA, _ (No + D, ) ahol
(1-C,)

FÁI : 1 kilogramm finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány

tárgmegyedévi kiskereskedelmi referencia ára ;

No : A 96.$ (10) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb
finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános

forgalmi adóval csökkentett ára .

C1 : Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44 .$ 2 .Ponta)
alpontig szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték ;

D1 : A tárgyidőszak első napión hatályos97.E (2) bekezdésének c) pontjában

meghatározott minimum fizetendő adó összeg .

97/E.§

(1) Az egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát a
vámhatósági nyilvántartás alapión, a (2)-(3)bekezdésben meghatározott módon, külön

jogszabályban kell meghatározni és minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő
második hónap 15 . napjáig kell közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre
(tárgynegyedév) vonatkozóan.

(2) Az egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi
referencia árát az alábbiak szerint kell meghatározni :

No
FÁ, _

(1-A, -C,)
ahol

FÁI : 1 kilogramm egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi
kiskereskedelmi referencia ára ;



No: A 96.$ (12) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb

egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval
csökkentett ára .

Al : A tárgyidőszak első napión hatályos 97.E(2) bekezdésének d) pontjában
meghatározott százalékos adómérték

Cl : Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény44.E2. pont a)

alpontja szerint a tárgyidőszak első napión hatályos érték

(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapión meghatározott egyéb fogyasztási dohány
dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árának a 97 .§ (2) bekezdés
d) pontig szerint számított adójának az összege alacsonyabb, mint

a 97.& (2) bekezdés d) pontjában meghatározott minimum fizetendő adó összege, akkor az
egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia
árát az alábbiak szerint kell meghatározni :

FA, - (No + D,)
ahol

(1-c,)

FÁI :1 kilogramm egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi

kiskereskedelmi referencia ára ;

No: A96.E(12) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb
egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval

csökkentett ára.

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény44.E2 . pont a)
alpontig szerint a tárgyidőszak első napión hatályos értéki

D1 : A tárgyidőszak első napión hatályos 97 .& (2) bekezdésének d) pontjában

meghatározott minimum fizetendő adó összeg .

38.E

(1) A Jöt. 98.E-ónak (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

-(12) Amennyiben az adó vagy az általános forgalmi adó mértéke megváltozik, az úl
adómérték hatálybalépését megelőző 45 napon belül az adóraktár engedélyese a havi

átlagos adójegy készletének tartásához szükséges mennyiségnél több adójegyet nem
igényelhet, nem tarthat készleten . Az adómérték változásának hatálybalépését követően a
változás előtti adójeggyel - legfeljebb még öt munkanapon belül -csak az a



dohánygyártmány tárolható ki az adóraktárból, amelyre az adólegyet az adómérték
változásának hatálybalépése előtt helyezték fel ."

~2) A Jöt. 98 .&-a a következő(15)-(16) bekezdéssel egészül ki :

„(15)A 97/A.-97/E.~ rendelkezési alapión meghatározott kiskereskedelmi referenciaár

közzétételét követően az adóraktár engedélyese a 97 .E(5) bekezdésében meghatározott
kiskereskedelmi eladási árnál alacsonyabb értéket tartalmazó adólegyet maximálisan a
kihirdetést megelőző hónapban átvett mennyiségben igényelhet és tarthat készleten . A

kiskereskedelmi referenciaár változásának hatálybalépését követően a változás előtti
adóieggyel dohánygyártmány-legfeliebb még öt munkanapon belül - tárolható ki az

adóraktárból .
(16) A dohánygyártmány a kiskereskedelmi referenciaár változásának közzétételét
követően a bejegyzett kereskedő és importáló a 97.&(5) bekezdésében meghatározott
kiskereskedelmi eladási árnál alacsonyabb értéket tartalmazó adólegyet maximálisan a

kihirdetést megelőző hónapban átvett mennyiségben igényelhet . A kiskereskedelmi

referenciaár változásának hatálybalépését követően a változás előtti adóieggyel
dohánygyártmány nem importálható és nem hozható be más tagállamból ."

39 .

A Jöt. 99.§-ónak (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2)Egyedi fogyasztói csomagolás alatt

a) a cigaretta esetében a 19 vagy 20 darab cigarettát tartalmazó fogyasztói csomagot
(zsebcsomag),

b) a szivar esetében a darabot vagy a dobozt,

c) a szivarka esetében a dobozt,

d) a fogyasztási dohány esetében a 40 gramm tömegű dohányvágatot tartalmazó
tasakot vagy a dobozt

kell érteni ."
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A Jöt. 101 .E-ónak helyébe a következő rendelkezés lép :

„101 . §

(1) A dohánygyártmány a nem lövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében

csak az adóiewyen feltüntetett áron értékesíthető, attól eltérni nem lehet .

(2) Az adóiegyen feltüntetett ártól eltérő árú értékesítésnek minősül

a) a dohánygyártmányhoz csomagolva vagy a dohánygyártmány kiskereskedelmi

értékesítéséhez kapcsolódóan egyéb módon a vevő részére történő pénzeszköz átadása

b) a dohánygyártmány kiskereskedelmi értékesítéshez kapcsolódóan, a vevő részére, külön
ellenszolgáltatás nélkül árú átadása vagy szolgáltatást nyújtása ."

4

A Jöt.129 .E(2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki :

/(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy rendeletben határozza meg/

„p)a negyedévet követő második hónap 15 . napjáig a vámhatósági nyilvántartás alapión
szabadforgalomba bocsátott dohánytermékenkénti legnépszerűbb kiskereskedelmi árú

dohánygyártmány 97/A-97/E.~ rendelkezései alapján számított kiskereskedelmi

referenciaárát."

Az árak megállapításáról 1990 . évi LXXXVIII törvény módosítása

42 .

Az árak megállapításáról 1990 . évi LXXXVII . törvény 1 .§ (2) bekezdése a következő e)
ponttal egészül ki :

/(2) A törvény hatálya nem terjed ki :/

„e) aiövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény alapión megállapított árakra."



2. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 38.E (1) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

(1) E[z a] törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2006. január 1-jén lép hatályba .

3. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 38.§-ának új (2) bekezdéssel történő

kiegészítésétjavasolja:

(Ajavaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik.)

„(2) E törvény 36 . &-ával megállaeított Jöt . 97 . , 5 -6 bekezdése 2005 . február 15 . napián

lép hatályba."

Indokolás

A XXI. század elején a dohányzás a két vezető halálok egyik legfontosabb kockázati
tényezője Magyarországon. A hatvanas évek eleje óta véghezvitt számos kezdeményezés
ellenére a dohányzás társadalmi és gazdasági terhe ma is jelentős : évente 28 ezer ember hal

meg Magyarországon dohányzás következtében, többen, mint túlzott alkoholfogyasztás,
közúti balesetek, kábítószer-fogyasztás, gyilkosság, öngyilkosság és fertőző betegségek miatt

együttvéve .

A dohányzás sikeres visszaszorítását napjainkban egyre inkább az országok gazdasági
fejlődése egyik zálogának tekintik . 2002-ben Magyarország nemzeti össztermékének (GDP)

4%-a veszett el dohányzás miatt, míg 1998-ban csak 2,6%-a . Az Európai Bizottság által 2003

februárjában rendezett "dohányzásellenes és fejlesztéspolitikai magas szintű kerekasztal"
résztvevői leszögezték, hogy az országok gazdasági teljesítőképességének egyik alapvető

befolyásoló tényezője az, hogy az illető ország mennyire sikeres a dohányzás

visszaszorításában .

Az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint, a dohánytermékek folyamatos, adó- és
áremelése ma a világon a leghatékonyabbnak tekinthető dohányzásellenes intézkedés,

különösen a gyermekek és fiatalok dohányzásának megelőzésében .

Magyarországon is kizárólag dohánytermékek adójának és árának emelése lehet az egyetlen
olyan intézkedés, melynek kapcsán az ország gazdasági és a lakosság egészsége
megőrzésének érdekei egybeesnek : az intézkedés ugyanis úgy jár költségvetési

többletbevétellel, hogy közben a lakosság egészségi állapotát javítja .



Az Egészségügyi Világszervezet Dohány-ellenőrzési Keretegyezménye -amelyet a Magyar
Köztársaság 8/2004 OGY határozatban ratifikált- tartalmazza, hogy a részes tagállamoknak

hatékonyan fel kell lépniük a dohányzás káros hatásai ellen . A Keretegyezmény 111 . része a

dohánytermékek iránti kereslet csökkentését irányozza elő, melynek eszközeként a hatékony
ár- és adópolitikák bevezetését nevezi meg .

Az egyezmény hangsúlyozza, hogy „ a Felek a dohánytermékeket érintő adó- és
árpolitikájukban figyelembe kell, hogy vegyék a dohányzás visszaszorításával kapcsolatos

nemzeti egészségcélokat" . Az egyezmény megállapítja, hogy az adótartalom növelését követő
áremelkedés „ hatékony és fontos intézkedés a dohánytermékek fogyasztásának visszaszorítása

érdekében a lakosság különböző célcsoportjaiban, különösen afiatalok esetén. "

A Keretegyezmény 6. cikkelye a dohánytermékek árképzésével kapcsolatban, hogy „ [olyan]

dohánytermékekre vonatkozó adópolitika, vagy értelemszerűen, árpolitika foganatosítása,
hogy az hozzájáruljon a dohányfogyasztás csökkenését célzó egészségi célkitűzésekhez"

Továbbá, az EU Tanács 2003/54/EC ajánlása 7 . pontja dohányzás elleni fellépés javításának

elemeként felkéri a Tagállamokat, hogy "alkalmazzanak megfelelő árintézkedéseket a
dohányzás visszaszorítása érdekében" .

2004-ben a cigarettára és a fogyasztási dohányra bevezetett minimumadó árnövelő és egyben

fogyasztást csökkentő hatása azonban elmaradt a várakozástól . Tekintettel arra, hogy a

gyártók szabadon állapíthatják meg termékeik kiskereskedelmi árát, profitjuk terhére jelentős

árcsökkentésbe kezdtek a minimumadó megfizetése mellett . A 2004 . évi 400 Ft körüli ár

helyett jelenleg 330 forintért is vásárolható cigaretta . A mintegy 70 forintos árcsökkentés
ellene szól az egészségügyi céloknak, illetve elmaradást okoz az állami adóbevételekben . A
fogyasztási dohányok népszerűsége is egyre nagyobb, mivel áruk 200Ft alá esett . Elmaradtak

tehát a minimumadó bevezetésétől remélt kedvező közegészségügyi hatások, sőt a olcsóbb
kiskereskedelmi ár miatt a fiatalok számára is szélesebb körben hozzáférhetővé váltak a
dohánytermékek .

Keretegyezménnyel és az EU Tanács ajánlásával összhangban a dohánytermékekre vonatkozó
minimum referenciaár bevezetése biztosítaná a közegészségügyi célkitűzések megvalósítását
azáltal, hogy növelné a dohánytermékek fogyasztásának költségeit . Több európai uniós

tagországban - Belgium, Franciaország, Olaszország és Írország - már alkalmazzák a
minimum árat és számos európai államban - Ausztria, Svájc, Románia és Svédország -
kezdeményezték a bevezetését .

A gyakorlat azt mutatja, hogy olyan jogszabályokat kell megalkotni, amelyek korlátozzák az

árak jelentős csökkentésének lehetőségét, így tiltják a cigaretta forgalmazását egy objektív
szempontok - negyedéves piaci adatokon alapuló- alapján meghatározott referenci aár alatt .



Egy ilyen rendszer lehetővé teszi a gyártók és a kereskedők számára a versenyt a minimum ár

fölött, de nem engedné az árkedvezmények, illetve az olyan árak alkalmazását, amelyek a
közegészségügyi célok szemszögéből nézve túlságosan alacsonyak lennének .

Az intézkedés a pozitív egészségügyi hatások mellett, mintegy 10 milliárd Forint költségvetési

többletbevételt is eredményez .

A minimum referenciaár érvényesíthetőségének alapvető feltétele az indirekt árcsökkentő

eszközök szigorú korlátozása, így a csomagolási egységek korlátozása, és a termékekhez
csomagolt, kapcsolt pénzeszközök, áruk, szolgáltatások betiltása .

Budapest, 2005 . december 7.

Dr . Schvarcz Tibor
elnök
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