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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és

102. § (1) bekezdése alapján a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a

dohánytermékek kiskereskedelméről szóló T/5281. számú törvényjavaslathoz a

következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 17 . §-a a következők szerint módosul :

„17. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során [különös

gondossággal kell] törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson .

[Ennek értelmében a dohánytermék értékesítésének helyén a dohánytermék -

kiskereskedő jogosult a fogyasztók életkorát hitelt-érdeml ően ellenőrizni . ]

(2) Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy [a dohányboltba, vagy az elkülönítet t

helyre fiatalkorú lépett be] a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a

dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdeml ő igazolására felhívni .

(3) Amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja,

vagy [az igazoltatás során fény derül arra] bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú,



részére dohánytermék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a

dohánytermék értékesítési helyét hagyja el .

(4) Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint [felhívott] felszólított fogyasztó a

dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítés nem folytathat ó

még az arra jogosult fogyasztó részére sem .

(5) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e §-ban szabályozott rendelkezések be nem

tartásáért a vámhatóság bírságot szabhat ki . [Abban az esetben, ha a (3) bekezdés

rendelkezései szerint felhívott fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a

dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrhatóság

intézkedését kérheti .]"

Indokolás

A bizottsági módosító javaslat a törvényjavaslatnak a fiatalkorúak dohánytermékhez való

jutását korlátozó előírásait az elérni kívánt cél és az életszerűség követelményeinek együtte s

figyelembe vételével állapítja meg, mell őzve a végre nem hajtható, a kereskedő részére

biztosított jogi eszközökkel nem teljesíthet ő előírásokat, szigorúan érvényesítve azonban a

fiatalkorúak dohánytermékkel való kiszolgálását tilalmazó el őírásokat .

Budapest, 2011 . december 28 .

RoWan Antal
elnök
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