
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin Asszony,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az egyes, a
nemdohányzók védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/2615 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi módosító javaslatot terjesztjük elő :

1 . A javaslat címének a következők szerinti módosítását javasoljuk :

Egyes, a [nemdohányzók] gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló
törvényi rendelkezések módosításáról

2. A javaslat 2. §-ának a következő módosítását javasoljuk :

A fogyasztóvédelemről szóló 1997 . évi CLV. törvény a következő 47/B. §-sal egészül ki :

„478. § Dohányterméknek, szeszes italnak kereskedelmi forgalomban 18 . életévét be
nem töltött személy részére történő kiszolgálása esetén, az eljáró hatóság a
dohánytermékek, szeszes italok forgalmazását - a jogsértés megállapításától számított
legfeljebb 1 évig - megtilthatja . A jogsértés ismételt elkövetése esetében az eljáró
hatóság -legfeljebb 30 nap időtartamra-elrendelheti az üzlet ideiglenes bezárását
is. Az eljáró hatóság vezetője elrendelheti a termék forgalmazását, illetőleg az üzlet
ideiglenes bezárását elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását."

INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja, hogy a dohánytermékek mellett a szeszes italok vonatkozásában is
célozza a gyermek- és fiatalkorúak egészségvédelmét biztosító rendelkezések hatékony
végrehajtását. Vitathatatlan ugyanis, hogy a dohánytermékek 18 . életévét be nem töltött
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személyek részére történő kiszolgálása mellett hasonló gyakorisággal fordul elő a védett korú
személyek szeszes itallal történő kiszolgálása is, melyet a kereskedelemről szóló 2005 . évi
CLXIV. törvény 5 . § (7) bekezdése tilalmaz, egyúttal a nemdohányzók védelméről szóló
törvényben a dohánytermékek vonatkozásában megfogalmazott kiszolgálás-tilalmi
rendelkezést is magában foglalja .

A módosító javaslat így szélesebb körben tartalmaz szigorítást, mint a benyújtott indítvány,
ezért annak címe is módosítást igényel .

Az alkoholtartalmú italok fogyasztásából adódó devianciákra, egyúttal a jelentkező átfogó
társadalmi problémára való tekintettel, a gyermek- és fiatalkorúak védelme érdekében a
dohánytermékek mellett a szeszes italok tiltott kiszolgálása esetében is szükséges az eljáró
fogyasztóvédelmi hatóság intézkedési eszköztárának bővítése . A módosító javaslat
eredményeképpen a hatóság a bírság kiszabása mellett nem csupán a dohánytermékek, hanem
a szeszes italok tiltott kiszolgálása esetében is élhet a jogsértéssel érintett termékek
forgalmazásának legfeljebb egy évig történő megtiltásával.

Emellett - a megfelelően hatékony szankciórendszer biztosítása érdekében - a javaslat
tartalmazza azt is, hogy a jogsértés ismételt tanúsítása esetében a hatóság a
termékforgalmazás adott idejű megtiltásához képest egy szigorúbb szankciót is alkalmazhat,
amely az üzlet bezárásának adott időtartamra történő elrendelése . A javaslat ennek maximális
időtartamát 30 nap tartamban határozza meg . Az üzlettel szembeni e szigorúbb
jogkövetkezmény alkalmazása nyilvánvalóan indokolt lehet akkor, ha a gyermek- és
fiatalkorúak egészségét közvetlenül és súlyosan sértő magatartásra, jogszabálysértésre
ismételt alkalommal kerül sor. A javaslat mind a termékforgalmazás megtiltása, mind pedig
az üzlet ideiglenes bezárása tekintetében lehetővé teszi azt, hogy az eljáró hatóság határozatát
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthassa . Erre azért van szükség, mert a
jogsértés megállapítása esetében, az üzlet tevékenységét korlátozó határozattal szemben
alapesetben a jogkövetkezmények alkalmazása szempontjából halasztó hatályú fellebbezésnek
van helye, így a korlátózó intézkedések gyakorlati megvalósulására csupán a fellebbezési
eljárás befejezésével kerülhet csak sor. A határozat fellebbezésre tekintet nélküli
végrehajtásának elrendelhetősége így biztosíthatja a hatóság intézkedésének haladék nélküli
teljesítését, megadva ezzel a hatósági intézkedésnek azt a visszatartó erőt, amelyet a
közegészség védelme megkíván .

A módosító javaslat elfogadása esetében megfelelően szolgálhatja a fiatalkori dohányzás és
szeszes ital fogyasztás visszaszorításának össztársadalmi értelemben kiemelkedően fontos
célját, a termékek forgalmazásának megtíltása mellett az üzlet bezárása elrendelésének
lehetősége pedig a dohánytermékeket, szeszes italokat forgalmazókat fokozottabban
ösztönözheti a jogszabályi előírások szerinti magatartás megszilárdítására .

Bud a p e s t, 2007 . április,,
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