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Érkezet* : 2008 MÁJ 0 5.

Módosító javaslat !
A javaslatok összefüggenek !

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló T/5451 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

nyújtom be :

1. A törvényjavaslat 19 .§ (4) bekezdésének d) pontja elmarad :

„19.§ (4)

[d) az üzletben a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint a
dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített helyen elhelyezett, kizárólag a
dohányáru megnevezését, árujelzőjét, ábráját, fotóját, árát, gyártójának megnevezését ,
illetve védjegyét megjelenítő reklámra, amely összességében nem haladja meg a
dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített hely felületének húsz százalékát, de
legfeljebb elkülönített helyenként az A/1 (594x841 mm) méretet .]”

2. A törvényjavaslat 19 .§ (5) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak :

„19.§ . . .

(5) A (4) bekezdés c) [és. d)] pontja szerinti reklámnak tartalmaznia kell az „A dohányzás
súlyosan károsítja az n és a környezetében él ők egészségét! ” szövegű általáno s
egészségvédő figyelmeztetést, valamint a cigaretta főfüst egységnyi mennyiségében lévő
kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom számszerű értékét . A figyelmeztetés szövegét é s
a kátrány-, nikotin- és szén-monoxidtartalomra vonatkozó adatokat jól olvashatóan, jó l
látható helyen, vízszintesen nyomtatva, a háttérb ő l kiemelve kell feltüntetni . A figyelmezteté s
szövegének le kell fednie a reklám felületének legalább húsz százalékát .

(6) A (4) bekezdés c) [és d)] pontja szerinti reklá m
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Indokolás

A törvényjavaslat szándéka az, hogy szigorítsa a dohánytermékek reklámjára vonatkoz ó
szabályokat. E törekvéssel szemben a törvényjavaslat 19.§ d) pontja kibúvóra ad lehetőséget, és
inkább lazítja a szabályozást .
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