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a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől

Az Országgyűlés
- annak érdekében, hogy Magyarországon minél kevesebb fiatalkorú dohányozzon ;

- annak érdekében, hogy a dohányzásnak a fiatalkorúak körében történ ő visszaszorításával
közép- és hosszútávon az egész magyar társadalom közegészségügyi állapota is jelent ős
mértékben javuljon ;

- annak érdekében, hogy a dohányzók dohánytermékekkel való ellátása szakszerű és
kielégítő, a fogyasztóvédelmi szempontokat hatékonyan érvényre juttató legyen ; a
kiskereskedelmi tevékenység megfeleljen a hatályos európai közösségi jogszabályokna k

- továbbá annak érdekében, hogy orvosolja a magántulajdont megillet ő védelemnek azt a
sérelmét, amelyet az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete szerint a korábban hasonló célla l
hozott törvény végrehajtása okozot t

a következő törvényt alkotja :

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐRENDELKEZÉSEK

1. cím

Általános rendelkezése k

1. § (1) Dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólag e törvény
rendelkezéseinek betartásával folytatható .

(2) A dohánytermék-kiskereskedelem folytatásakor mindenkor arra kell törekedni, hog y
dohánytermék értékesítése a fiatalkorúak el ő l elzárt módon történjék, illetve dohánytermék a
fiatalkorúak számára ne legyen hozzáférhet ő .

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a dohánytermékek nemzetközi közforgalmú repül őtéren a
repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló helyen kialakított, kizáróla g
nem helyben fogyasztásra történ ő értékesítést végző üzlet és az üzlet áruellátását biztosító raktá r
együttes területén, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek területén történ ő kiskereskedelmi
értékesítésére.

2. § Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felel ős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) ellátja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szervezésének szakma i
irányítását, melynek során mindenkor - e törvény alapvető céljának - a fiatalkorúak védelmének
elsődlegessége alapján kell tevékenykednie .

2 . cím

Értelmező rendelkezések

3. § E törvény alkalmazásában
1 . dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlett ől

elkülönült olyan önálló üzlethelyiség, amelynek küls ő felületére tekintve dohánytermék nem
látható, csak az üzlethelyiségbe belépve, és amelyben kizáróla g

a) dohánytermék,



b) dohányterméket kiegészítő termék,
c) a szerencsejáték szervezésérő l szóló 1991 . évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I .

fejezet 1 . és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos
termék,

d) a kereskedelemről szóló 2005 . évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital ,
e) a népegészségügyi termékadóról szóló 2011 . évi CIII. törvényben meghatározott

energiaital ,
fi kávé [csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is

fogyasztható kávéital, ideértve a helyben fogyasztásához szükséges kiegészít ő termékeket -
különösen cukor, tejpor - is] ,

g) ásványvíz és üdítő ital,
h) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987 . július

23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I . melléklete (a továbbiakban: kombinált nómenklatúra)
szerinti 2105 00 vámtarifa szám alá tartozó (fagylalt és más ehet ő jégkrém) termék ,

i) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
j) rágógumi, valamint a mentolos cukorka és lapocska,
k) tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye) ,
1) a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására szolgál ó

csomagolóeszköz, hordtasak vagy hordtáska ,
m)jogszabály által meghatározott más termé k
forgalmazható továbbá ,
n) az előre fizetett díjú előfizető i mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltésére

irányuló szolgáltatás nyújtható ;
2. dohánytermék(ek): cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vag y

egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék ;
3. dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását

közvetlen módon elősegíti, ide nem értve a gyújtóeszközt, így különösen cigarettahüvely ,
cigarettapapír, pipa, dohánylevél-tölt ő , továbbá az ezen termék használatához, m űködtetéséhez
kapcsolódó termék (alkatrész) i s

4. dohánytermékek kiskereskedelme (a továbbiakban : dohánytermék-kiskereskedelem) :
üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezze l
közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére az e törvényben
meghatározott feltételek szerint ;

5. dohánytermék-kiskeresked ő: az a jogosult, aki a dohánytermékek kiskereskedelmét e
törvény rendelkezéseinek megfelel ően végezheti ;

6. dohánytermék-nagykereskedő(k): a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII . törvényben (a továbbiakban:
7öt.) meghatározott dohánytermék adóraktár engedélyese (gyártója), a dohánytermék
importálója, a bejegyzett kereskedő és a dohánytermék jövedéki engedélyes kereskedője;

7. elkülönített rész : az üzletben fenntartott olyan, térben leválasztott helyiségrész, amely a
dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletekt ől elkülönített módon történő
értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló fiatalkor ú
számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt megel őzően,
illetve azt követően ne legyen látható ;

8. fiatalkorú: minden természetes személy, aki a 18 . életévét nem töltötte be ;
9. fogyasztó : minden természetes személy, függetlenül attól, hogy saját, vagy más nevébe n

jár el, illetve más természetes, vagy jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli szervezete t
képvisel ;

10. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetv e
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az els ődlegesen raktározás,
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenysége t
folytatnak .



II. FEJEZET

A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FOLYTATÁS A

1. cím

A dohánytermékek értékesítési helye

4. § (1) Ha e törvény kivételt nem tesz, dohánytermék-kiskereskedelem kizárólag
dohányboltban vagy más üzlet e célra elkülönített részében folytatható .

(2) Az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a háromezer főt nem haladja meg ,
dohánytermék-kiskereskedelem mozgóbolt útján is folytatható, feltéve, hogy az egyébkén t
megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi el őírásoknak . A
mozgóboltra a kereskedelemr ől szóló törvény rendelkezései is irányadók .

5. § (1) A dohánybolt vagy az üzlet dohány-kiskereskedelmi tevékenység céljára elkülönítet t
része külső felületén mindössze a következőket lehet és kell jól láthatóan megjeleníteni :

a) a "Dohánybolt", "Trafik", "Dohányáruk" feliratok valamelyike ;
b) olyan kör alakú jelzés, melynek átmér ője legalább 40 centiméter, és amelyen fehér alapon

fekete nyomtatással megjelenítésre kerül a következő szám: „18”, azzal, hogy a kör alakú jelzé s
külső kerületén legalább egy 4 cm vastagságú külső , piros gyűrű látszik ;

c) a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltet őjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott
adatok;

d) jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen
termék(ek)re utaló felirat vagy ábra azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat mindenkor
alkalmazni kell .

(2) A dohánybolt vagy az üzlet dohány-kiskereskedelmi tevékenység céljára elkülönített rész e
külső felületén - ide nem értve az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat - semmilyen olyan kép ,
látvány vagy szöveg nem jeleníthető meg, amely dohánytermékre, dohányterméket kiegészít ő
termékre, illetve dohányzásra utal .

(3) Abban az esetben, ha a dohánytermék-kiskereskedelmet e törvény mozgóbolt útján is
lehetővé teszi, úgy az (1) és (2) bekezdésben el őírtak értelemszerűen alkalmazandók .

2. cím

A dohánytermék-kiskereskedelemre való jogosultsá g

6. § (1) Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellye l
rendelkező

a) egyéni vállalkozó, vagy
b) olyan gazdasági társaság folytathat, amelynek legalább egy természetes személy tagj a

korlátlan felel ősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért .
(2) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a dohánytermékek jövedék i

ügyében hatáskörrel rendelkez ő illetékes hatóság (a továbbiakban : vámhatóság) engedélye
szükséges .

(3) A vámhatóság az engedélyt annak adja meg, aki a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági
feltételekkel rendelkezik . Az engedélyt a vámhatóság - a dohányboltokra vonatkozó különö s
jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor adhatja meg, ha az erre jogosult a vámhatóság felé a
kérelmében a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helyére vonatkoz ó
alapvető adatokat (cím, helyrajzi szám, alapterület, nyitva tartás idő , helyszínrajz) bejelenti, és a
helyiség jogszerű használatára vonatkozó jogcímet igazolja .



(4) Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat .
(5) Nem adható meg az engedély, h a
a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmez ővel szemben az illetékes

adóhatóság vagy vámhatóság jogerősen 1 millió forintot meghaladó vám- vagy adóbírságot ,
vagy 200 ezer - magánszemély esetén 100 ezer - forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot
szabott ki,

b) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozás a
vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van ,

c) a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg .
(6) Az engedély kizárólag az abban meghatározott jogosultra és idő tartamra, az abban foglalt

feltételekkel és az engedélyben meghatározott dohányboltra vagy üzletre (elkülönített helyre )
vonatkozik. Az engedély - ha a törvény másként nem rendelkezik - másra át nem ruházható . Ha
az engedély jogosultja a dohánytermékek értékesítésére munkavállalót (megbízottat) alkalmaz ,
akkor biztosítania kell és felel azért, hogy a munkavállaló (megbízott) az engedélyben
foglaltaknak megfelel ően jár el .

(7) Az engedély jogosultja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, a z
engedély kiadásánál figyelembe vett tény, vagy körülmény változásáról a vámhatóságot tizenöt
napon belül köteles értesíteni .

7. § (1) Amennyiben az erre jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatás a
mellett a dohányboltban az e törvény által megengedett más termékeket is forgalmazni kíván,
úgy köteles az erre irányuló szándékát a vámhatóság felé bejelenteni .

(2) A dohánytermék-kiskereskedő az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazásá t
a dohányboltban az (1) bekezdés szerinti bejelentést követ ően kezdheti meg . Amennyiben a
dohánytermék-kiskereskedő az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 6 . §-ban meghatározott
engedélyezési eljárás megkezdésekor vagy annak során nyújtja be, úgy az (1) bekezdésben
meghatározott termékek forgalmazását a dohányboltban csak az engedély kézhezvételé t
követően kezdheti meg .

(3) A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésr ől értesíti a bejelentés-köteles
kereskedelmi tevékenységet folytató keresked ők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóságot .

8 . § (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító
engedéllyel rendelkező személyekrő l közhiteles hatósági nyilvántartást vezet .

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban az engedélyes engedélyszámára, az engedél y
kiadásának időpontjára, valamint az engedély érvényességére vonatkozó adatok min ősülnek
közhitelesnek .

(3) A vámhatóság az (1) bekezdésben felsorolt személyekre vonatkozó, közhitelesnek
minősülő adatokat hivatalos honlapján közzéteszi .

3. cím

A dohánytermékek értékesítési módj a

9. § (1) A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmairól
az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást adni .

(2) A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedő től, illetve bármely más
személytől a dohánytermék részére történő értékesítése során, vagy a dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenységével összefüggésben közvetve, vagy közvetlenül ajándékot ,
árengedményt, kedvezményt, vagy egyéb más juttatást nem fogadhat el, ide nem értve a
kiskereskedelemben általában szokásos, vagy jogszabály által előírt kereskedelmi árrés
biztosítását a dohánytermék-kiskereskedő részére. E tilalomba ütközik az is, ha az ajándékot,
árengedményt, kedvezményt, térítést, vagy egyéb juttatást bármely személy a dohánytermék -
kiskereskedőre tekintettel fogadja el .



(3) A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedővel kizárólagos értékesítési
szerződést dohánytermék-nagykereskedő termékeinek forgalmazására nem köthet és olyan
helyzetet sem teremthet, amely a dohánytermék értékesítési helyén egyes dohánytermék -
nagykereskedők termékeinek értékesítését - a többi piaci szerepl ő rovására súlyosan hátrányosan
- lényeges mértékben előnyben részesíti .

(4) A dohánytermék-nagykereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedők számára általános
szerződési feltételeket biztosítani a dohánytermékek beszerzésére (megvásárlására), mel y
szerződéses feltételeket mindenkor hatályos állapotukban a vámhatóságnál egy példányban
letétbe kell helyezni . Az általános szerződési feltételek változását megelőző legalább 30 nappal a
vámhatóságot írásban, az új egységes szerkezet ű általános szerződési feltételek megküldésével
értesíteni kell . Az általános szerz ődési feltételeknek az ügyletkötéshez szükséges minde n
lényeges kérdésről rendelkezniük kell .

(5) A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi általa forgalmazott dohánytermékb ő l
típusonként, márkajelzésenként, illetve - ha ilyen van - a márkajelzések minden alfajtája utá n
legalább egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a
fogyasztók számára jól láthatóan, a csomagolás el ő lapjával megjeleníteni .

10.§ A dohánytermék-kiskereskedő köteles a készletéről, illetve annak forgalmáról külö n
jogszabály szerint nyilvántartást vezetni, illetve elektronikus úton adatot szolgáltatni .

4. cím

A fiatalkorúak különös védelm e

11 .§ (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra ,
hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson .

(2) Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyér e
(dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket
fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora
hitelt érdemlő igazolására felhívni .

(3) Amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja ,
vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető ,
és azonnal fel kell szólítani ő t arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el .

(4) Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermék
értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más, e
törvény alapján a dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még az arr a
jogosult fogyasztó részére sem .

(5) Abban az esetben, ha a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a felhívás
ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskeresked ő a
rendőrhatóság intézkedését kérheti .

(6) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e §-ban szabályozott rendelkezések be ne m
tartásáért a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki .

IV. FEJEZET

A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE

12. § (1) A vámhatóság - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a dohánytermék-
kiskereskedelem hatósági felügyeletét látja el, tevékenységének célja a dohánytermék -
kiskereskedelmi piac zavartalan és eredményes működésének, a fiatalkorúak védelmének,
továbbá a dohánytermék-kiskereskedelemmel szembeni bizalom erősítésének érdekében a
dohánytermék-kiskereskedelmi piac folyamatos felügyelete .



(2) Az 1 . § (2) bekezdése, az 5 . §, a 9. § (1) bekezdése, valamint a 11 . § a
fogyasztóvédelemr ől szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés .

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefügg ő
szabályok megsértése miatt hozott jogerős határozatát megküldi a vámhatóságnak .

13. § (1) A vámhatóság dohánytermék-kiskereskedelmi ügyben - az e törvénybe n
meghatározott eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általáno s
szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény (a továbbiakban : Ket.) szerint jár el azzal, hog y
újrafelvételi eljárásnak, valamint fizetési kedvezmény engedélyezésének nincs helye . A bírság
végrehajtására az adózás rendjéről szóló jogszabályok az irányadóak azzal, hogy fizetés i
halasztásnak, részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek ,
illetve elengedésnek nincs helye.

(2) A vámhatóság a kérelem elbírálásához előírhatja a kérelem egyes adatainak részletezését,
kiegészítését . Hiányosan benyújtott kérelem esetén, annak beérkezésétől számított 15 napon
belül a vámhatóság intézkedik a hiánypótlási felhívás kibocsátásáról .

14. § (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásána k
engedélyezése iránti kérelem elbírálásáról, a kérelemnek a vámhatósághoz történt beérkezésétől
számított 30 napon belül dönt. E törvény hatálya alá tartozó hatósági engedélyezési, ellenőrzési
és bírságolási eljárások megindítása az ügyfél err ő l szóló értesítésének mellőzésével történik . A
határozott időtartamra szóló engedély lejárati időpontja előtt ugyanarra a tevékenységre
vonatkozó új engedélykérelem legkorábban az engedély lejárata el őtt 100 nappal nyújtható be .

(2) A vámhatóság a törvényben felsorolt feladatai ellátása érdekében jogosult a
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személyes adatainak kezelésére é s
feldolgozására.

15. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezéséért, a vámhatóság álta l
végzett, illetve egyes, jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatások igénybevételéér t
igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni .

(2) Az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás megszüntetése, vagy a kérele m
elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni .

16. § (1) A vámhatóság vezet ője és helyettesei, közeli hozzátartozói valamint dohánytermék -
kiskereskedelem tárgyában felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottai dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenységet nem végezhetnek .

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személy a hatóságnál fennálló foglalkoztatás i
jogviszonyának megszűnését követő két évig dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet ne m
folytathat, mely tilalom alól a miniszter - különös méltánylást érdeml ő esetben - felmentés t
adhat.

17. § (1) A vámhatóság az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató személyt a (2) -
(3) bekezdésben foglaltak szerinti esetekben az ott írt mérték ű bírság megfizetésére kötelezi .

(2) A bírság összege a dohánytermék-kiskeresked ővel szemben 200 ezer forinttól 10 millió
forintig terjedhet, ha a dohánytermék-kiskeresked ő

a) az engedélyben foglaltaktól eltér, vagy jelen törvény rendelkezéseit megsérti ,
b) az állammal szembeni kötelezettségét nem teljesíti ,
c) a számára elő írt nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak nem tesz eleget, vagy hami s

adatot tüntet fel .
(3) Ha valaki dohánytermék-kiskereskedelmi engedély nélkül folytat dohányáru üzletszerű

értékesítésére vonatkozó tevékenységet, úgy őt a vámhatóság 5 milliótól 500 millió forinti g
terjedő bírsággal sújthatja.

(4) A bírság együttesen, illetve a 18 . § rendelkezései szerint hozott intézkedés mellett i s
kiszabható .

18. § (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkoz ó
engedélyt visszavonhatja, ha

a) az engedély kiadása után merül fel olyan tény, adat vagy körülmény, amely miatt a z
engedélykérelem elutasításának lett volna helye;



b) a dohánytermék-kiskereskedő 1 éven belül legalább három különböző alkalommal a
dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefügg ő szabályokat megsértette, mely jogsértés
tényérő l a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság határozatot hozott ;

c) a dohánytermék-kiskeresked ő a vámhatóság hatósági intézkedése ellenére a
jogszabálysértő állapotot nem szünteti meg ;

d) a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság felhívása ellenére sem közli a
tevékenységével összefüggő adatokat ;

e) a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az engedél y
kézhezvételétő l számított 90 napon belül nem kezdi meg, továbbá ha a tevékenységet engedél y
nélkül szünetelteti ;

J) a dohánytermék-kiskereskedő az e törvény 9. §-ában meghatározott, a tisztességes piaci
verseny körülményeit biztosító értékesítési követelményeket megszegi ;

g) a dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének
egy hónapban összesen legalább 5 napon keresztül alapos ok nélkül nem tesz eleget .

19. § (1) Aki dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására engedélyt kért vag y
kapott, illetve rá való tekintettel bármely más személy sem közvetlenül sem közvetve nem köthet
olyan megállapodást, illetve nem fogadhat el olyan ajándékot, árengedményt, térítést vagy egyé b
juttatást (ide nem értve a kiskereskedelemben általában szokásos vagy jogszabály által el őírt
kereskedelmi árrés biztosítását), amelynek célja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenysé g
megkezdésének, illetve folytatásának megkönnyítése, ha annak ellentételezése legalább részbe n
arra irányul, vagy azt eredményezi - függetlenül attól, hogy az az e bekezdés rendelkezései
alapján tiltott előny nyújtásának, vagy elfogadásának id őpontjától eltérő időpontban következik
be -, hogy a dohánytermék-nagykeresked ők bármelyikének bármely termékét a többi egy vag y
több dohánytermék-nagykereskedő termékeihez képest kedvezőbb helyzetbe hozza .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközik különösen kedvezmény, illetv e
előny nyújtása - formájától, illetve elnevezésétől függetlenül - a meghatározott dohánybolt vag y
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység céljára elkülönített üzletrész kialakításához ,
berendezéséhez, felszereléséhez, működéséhez vagy üzemeltetéséhez .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvez őbb helyzet fennállását - az eset összes
körülményeire figyelemmel - meg kell állapítani különösen akkor, ha egy adott termék, vag y
termékcsoport dohányboltban vagy üzletrészben való megjelenítése (akár a dohánytermék -
kiskereskedő önkéntes vállalása alapján, akár szóbeli vagy más szerződés értelmében) eltér más
dohánytermék-nagykereskedők termékeinek megjelenítésétől (így például nagyobb felületen ,
vagy észrevehetőbb kiemeléssel láthatóak ezek a termékek), és ezt az így megjelenített
termékekre, vagy termékcsoportokra nyújtott - a többi termékhez képest kedvez őbb -
kereskedelmi árrés mértéke nem indokolja .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütköző szerződés (ügylet) semmis .
(5) Az e §-ban foglaltak betartását az illetékes vámhatóság ellenőrzi .
20. § Amennyiben a dohánytermék-nagykereskedő , illetve más személy közvetve vagy

közvetlenül e törvény által tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék -
kiskereskedőnek, a 19.§ (1) bekezdésében említetteknek vagy rájuk tekintettel másnak, úgy a z
ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen el őnyök
bármelyikét nyújtják, a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban : Fgytv.) 47/C. §-ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja .

V. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



21. § E törvény 2015. július 1-vel lép hatályba. Ezzel egyidej űleg hatályát veszti
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ő l szóló
2012. évi CXXXIV. törvény .

22. § E törvény kihirdetésének napjától új dohány kiskereskedelmi koncesszió nem adhat ó
ki .

23. § A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelmérő l szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben foglaltak szerint elnyert koncessziók
alapján kiadott vámhatósági engedélyek érvényességét e törvény rendelkezései nem érintik .

24. § Azokat a dohánytermék-kiskereskedőket, akiknek vámhatósági engedélye a fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény végrehajtása következtében szűnt meg, igényükre a 2013 . július 1 . és 2015 .
július 1 . közötti időszakra kárpótlás illeti meg. A kárpótlás mértékét a miniszter az érintettekke l
egyeztetve, az Emberi Jogok Európai Bíróságán e tárgyban született ítéletekre tekintette l
határozza meg. A miniszter döntését az érintettek bíróság előtt megtámadhatják .

25. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az e törvényben nem szabályozott, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység

biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket ,
valamint az engedélyezési eljárásra vonatkozó további szabályokat ,

b) a dohánytermék-kiskereskedők által a nyilvántartások vezetésére és a dohányboltban
forgalmazott egyes jövedéki termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére
irányadó részletes szabályokat

rendeletben állapítsa meg.
26. § Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy a vámhatóság álta l

lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint a díjak
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályoka t
rendeletben határozza meg.

INDOKOLÁS

Általános indokolá s

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete kimondta, hogy a jövedéki termék engedélyhe z
kötött árusítására vonatkozó jog tulajdonjogot képvisel, a tulajdon védelmének nemzetköz i
egyezménye hatálya alá tartozik, és vagyoni értéke van . Ennek megfelelően a fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény azon rendelkezései, amelyek a dohánytermékek kiskereskedelmét állam i
monopóliummá tették és folytatását pályázaton elnyerhet ő koncesszióhoz kötötték, a korábban
kiadott engedélyek megvonásával tulajdonjogot vontak el, és mint ilyenek, a magya r
Alaptörvénybe továbbá hatályos nemzetközi egyezményekbe ütköztek .

A jog- és tulajdonbiztonság megkívánja, hogy a jogalkotó a korábbi törvénynek ezeket az
Alaptörvénybe és nemzetközi szerződésekbe ütköző rendelkezéseit akkor is hatályon kívül
helyezze, ha erre az Emberi Jogok Európai Bíróságán született ítélet nem kötelezi . Ugyanakkor a
korábbi törvénynek azok a rendelkezései, amelyek ezt a tulajdonjogot nem érintik, jók é s
hasznosak részint a fiatalkorúak dohányzásának megelőzése, illetve visszaszorítása, részint
tisztességes kereskedés szempontjából .

Jelen törvényjavaslat ezért a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohányterméke k
kiskereskedelméről szóló 2012 . évi CXXXIV. törvény azon rendelkezéseit tartalmazza ,
lényegében eredeti megfogalmazásuk szerint, amelyek nem a dohánytermékek



kiskereskedelmének állami monopóliumára és az ennek alapján kiadandó koncessziókr a
vonatkoznak . Intézkedik arról is, hogy a korábban elnyert koncessziók alapján kiadott ,
dohánytermékek forgalmazására vonatkozó vámhatósági engedélyek érvényben maradjanak.
Végül megállapítja az állam kárpótlási kötelezettségét a 2013 . július 1 . és 2015. július 1 . között i
időszakra azok javára, akiknek tulajdonát a korábbi törvény az Alaptörvény és a nemzetközi jo g
megsértésével e két évre elvonta.

Részletes indokolás

1.-20.*
A korábbi törvény állami monopóliumra és koncessziókötelezettségre nem vonatkoz ó
rendelkezéseinek értelemszerű megismétlése .

4.§
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása nem indokolja, hogy csak 3000 fő alatt i
településeken lehessen egy üzlet elkülönített részében dohánytermékeket árulni, ezért ezt a
korlátozást föloldja.

5 .§
Értelemszerűen módosítja a dohánytermékek árusítására szolgáló helyiség lehetséges feliratait .

6.*
A dohánytermék-kiskereskedelemre való jogosultságot pusztán a jövedéki terméke k
forgalmazására feljogosító vámhatósági engedélyhez köti .

18.§
A vámhatósági engedély visszavonásának indokai közé fölveszi az adatszolgáltatási
kötelezettség megszegését is, amely korábban a koncessziós szerz ődés felmondására volt indok .

21.§
Intézkedik a törvény hatályba léptetésérő l oly módon, hogy a koncessziót elnyerteknek kellő idő t
biztosítson üzleti tervüknek és tevékenységüknek a megváltozó körülményekhez val ó
igazítására.

22 .*
Arról intézkedik, hogy a korábbi koncessziónyertesek vámhatósági engedélye érvénybe n
maradjon, és így dohánytermék-kiskereskedelemre való jogosultságuk ne sz űnjék meg.

23 .*
Intézkedik a korábbi törvény rendelkezései miatt kárt szenvedettek méltányos kárpótlásáról .

24.-25.§
A korábbi törvény rendelkezéseinek megismétlése .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvényjavaslat

Dr. Kövér László úr

az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján a fiatalkorúak dohányzásána k
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér ől címmel a következő
törvényjavaslatot nyújtom be .

Budapest, 2015 . január 26 .

Tisztelettel :

a,/(/
Varju László

Demokratikus Koalíció
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