
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin

Az Országgyűlés elnöke részére
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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló T/5451 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1. A törvényjavaslat 19. § (4) bekezdés c) és d) pontjának, valamint (5) és (6)
bekezdésnek az elhagyását javasolom :

"(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt tilalma t

a) a kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra ,

b) arra a sajtótermékre, amelyet nem az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államok (a továbbiakban : az Európai Gazdasági Térség államai)
területén nyomtattak és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség
államainak területén való forgalmazásra állítottak el ő l ,

c) a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerinti ,
kizárólag dohánytermékek, illetve azok fogyasztásához kapcsolódó kiegészít ő kellékek
forgalmazására szolgáló önálló üzlethelyiségben elhelyezett olyan reklámra, amely az
alkalmazott kommunikációs eszköz jellegéb ő l és elhelyezéséb ő l adódóan kizárólag azon
személyek számára érzékelhető , akik az üzlethelyiségben jelen vannak ,

d) az üzletben a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó külön jogszabál y
szerint a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített helyen elhelyezett ,
kizárólag a dohányáru megnevezését, árujelz őjét, ábráját, fotóját, árát, gyártójának
megnevezését, illetve védjegyét megjelenít ő reklámra, amely összességében nem haladj a
meg a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülönített hely felületének hús z
százalékát, de legfeljebb elkülönített helyenként az A/l (594x841 mm) méretet.
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(5) A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti reklámnak tartalmaznia kell az „A

dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében él ők egészségét!” szöveg ű
általános egészségvédő figyelmeztetést, valamint a cigaretta főfüst egységnyi
mennyiségében lévő kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom számszerű értékét. A
figyelmeztetés szövegét és a kátrány-, nikotin- és szén-monoxidtartalomra vonatkozó
adatokat jól olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen nyomtatva, a háttérb ő l
kiemelve kell feltüntetni . A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a reklám felületéne k
legalább húsz százalékát .

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

a) nem szólhat gyermek-, illetve fiatalkorúaknak,

b) nem mutathat be gyermek-, illetve fiatalkorút ,

c) nem hívhat fel túlzott dohányfogyasztásra ,

d) nem tüntetheti fel a dohányzást egészséges tevékenységként ,

e) nem ábrázolhat dohányzó személyt ,

f) nem használhatja fel ismert személyiség képét vagy nyilatkozatát, é s

g) nem tartalmazhat mozgóképet, hang- vagy szaghatást] ."

2. A törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását javasolom :

"20.

	

Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre vonatkozóan .	 A tilalmat
alkalmazni kell az olyan rendezvény[hez]re, illetve tevékenység[hez]re 	 is, amely az Európai
Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúl ó
hatással rendelkezik ."

3. A törvényjavaslat 40. § a) pontjának a következő módosítását javasolom:

/40. § Hatályát veszti /

"a) a gazdasági reklámtevékenységrő l szóló 1997. évi LVIII . törvény 1 . §-a, 2 . §-ának
a), b) és d)–x) pontja, 3–11 . §-a, 12 . §-ának (1) bekezdése, 12 . §-a (2) bekezdésének bevezető
szövegében a „vagy alkoholtartalmú ital” szövegrész, 13 . §[-ának]-a	 (4) bekezdésének b)
pontja, (5) bekezdése, valamint 14–25/A . §-a,"
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Indokolás

A módosító javaslatok célja az, hogy megteremtsék az összhangot a törvényjavaslat ,

valamint a 2005 . évi III . törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohány -

ellenőrzési Keretegyezményének, az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK (2003 .

május 26.) irányelvének, továbbá az Egészségügyi Világszervezet 2008 . február 7-i
ajánlásának szabályozása között . Ez utóbbi normák a dohányreklámozás, -promóció és
-szponzorálás teljes tilalmát írják el ő .

Budapest, 2008 . május 14 .
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