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2007. évi . . . törvény

Egyes, a nemdohányzók védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról

1 .§

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999 . évi XLII. törvény 7 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint változik :

„(1) A dohányzással, a dohányzóhely kijelölésével összefüggő e törvényben foglalt
korlátozást, illetve kötelezettséget megszegő természetes vagy jogi személy, valamint jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság egészségvédelmi bírság, a dohánytermékek
forgalmazására vonatkozó, e törvényben meghatározott tilalom megszegése esetén külön
jogszabály szerint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére köteles, illetve vele szemben egyéb
jogkövetkezmény alkalmazható . A munkavállalóknak, illetőleg a munkáltatóknak az adott
munkahelyet érintő dohányzási korlátozást, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére
történő kijelölésének kötelezettségét sértő magatartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket külön törvény szabályozza ."

2.§

3.§

Ez a törvény a kihirdetését követő 30 . napon lép hatályba.

KÉPVISELŐI ÖNÁLLŐ INDÍTVÁNY

A fogyasztóvédelemről szóló 1997 . évi CLV. törvény a következő 478 . §-sal egészül ki :

„47/B . § Dohányterméknek kereskedelmi forgalomban 18 . életévét be nem töltött személy
részére történő kiszolgálása esetén, az eljáró hatóság a dohánytermékek forgalmazását - a

jogsértés megállapításától számított legfeljebb 1 évig-megtilthatja ."



Budapest, 2007 . március 21 .

INDOKOLÁS

A dohányzás egészségre ártalmassága közismert . A korán kialakuló fizikai- és lelki függés
hosszútávon komoly betegségeket - így többek között tüdőrákot, szívbetegséget - okozhat .
A dohányzással kapcsolatos jogi szabályozásban különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és
fiatalkorúak egészségének védelmére, hiszen a dohányzásra könnyebb rászokni, mint később arról
leszokni . A megelőzés tehát jóval hatékonyabb és költségkímélőbb egészségvédelmi módszer .
A fiatalkori dohányzás olyan társadalmi probléma, amelynek megoldásához a politikának is
lépnie kell . A jövőben nagyobb mértékben kell támogatnia az Országgyűlésnek a különböző
dohánytermékek ellen szóló kampányokat, és emellett meg kell erősíteni azon jogszabályokat,
melyek megakadályozzák a gyermekek dohánytermékhez jutását .

A hatályos jogi szabályozás - így a nemdohányzók védelméről szóló 1999 . évi XLII. törvény -
nem biztosít kellő védelmet a 18 . életévét be nem töltött személyek tekintetében, hiszen
mindössze a dohánytermék részükre történő árusításának tilalmát mondja ki, továbbá hozzá
fűződő jogkövetkezményként fogyasztóvédelmi bírság kiszabását helyezi kilátásba .
A fogyasztóvédelmi bírság kiszabásának módjáról a 1997 . évi CLV. törvény rendelkezik, az
abban foglaltak szerint, annak mértékét az eset összes körülményeire tekintettel kell
meghatározni .

Jelenleg a kiskereskedelemben végzett dohánytermékek árusításának feltételeit a 4/1997 . (1. 22 .)
Korra. rend. tartalmazza, a területileg illetékes jegyző hatáskörébe utalva a működési engedély
kiadását, amely a jövedéki termékek, így a dohánytermékek árusítására biztosít lehetőséget .
A működési engedély mellékletében külön feltüntetésre kerülő jövedéki termékek alapján lesz
jogosult a nem jövedéki engedélyes kiskereskedő dohánytermék árusítására. Jelen módosítás célja
az, hogy a jogszabályi tilalmat megszegő kereskedő működési engedélyének dohánytermék
árusítására jogosító rendelkezése a fogyasztóvédelmi hatóság intézkedése eredményeképpen
visszavonásra kerüljön .

A javaslat elfogadása esetén egy újabb jogkövetkezmény kerdlne bevezetésre - így a 18 . életévét
be nem töltött személyt dohányáruval kiszolgáló kereskedelmi egység üzemeltetőjének a
dohánytermék forgalmazásától való eltiltása - csökkentheti a fiatalkori dohányzók számát
Magyarországon, továbbá a dohányterméket árusítókat is a jogszabályok betartására ösztönözné .

Koszorús László
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