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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 20. §
Módosítás jellege: kiegészítés

20. §

(1) Az Fdvtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A vámhatóság  –  a  (2)  és  (5)  bekezdésben  meghatározott  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.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Fdvtv. 17. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi önkormányzati rendeletben előírhatja, hogy az

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



önkormányzat közigazgatási területén található dohányboltban 22 óra és 6 óra között  nem lehet
szeszesitalt árusítani.

(5)  A  (4)  bekezdés  szerinti  korlátozás  betartását  a  kereskedelmi  tevékenység  helye  szerinti
települési,  Budapesten  a  kerületi  önkormányzat  jegyzője,  a  Fővárosi  Önkormányzat  által
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző kereskedelmi hatósági hatáskörében
eljárva ellenőrzi.

(6) A (4) bekezdés szerinti korlátozás első alkalommal történő megsértése esetén a jegyző 50 ezertől
500 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki, második alkalommal történő megsértése esetén 100
ezertől  1  millió  forintig  terjedő  bírságot  szab  ki.  A (4)  bekezdés  szerinti  korlátozás  harmadik
alkalommal történő megsértése esetén a jegyző kezdeményezi a vámhatóságnál a dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedély visszavonását.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Fdvtv. 23. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

Az Fdvtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vámhatóság − e törvény eltérő rendelkezése hiányában − a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

g) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnt[.];
h) azt a jegyző a 17. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 27. §
Módosítás jellege: kiegészítés

27. §

Az Fdvtv. V. Fejezete a következő 24/G. §-sal egészül ki:

„24/G. §

Felhatalmazást  kap  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete,  hogy rendeletben megtilthassa  az
önkormányzat közigazgatási területén található dohányboltban 22 óra és 6 óra között szeszesital
árusítását.”

Indokolás 
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1-3. 

Számos állampolgár nyugalmát zavarják az éjszaka (22 óra után) is nyitva tartó dohányboltok,
mivel  egyesek az  üzletben megvásárolt  szeszesitalt  az  üzlet  előtti  közterületen  hangoskodva
fogyasztják  el.  Természetesen  a  közterület-felügyelők  és  a  rendőrök  megteszik  a  szükséges
intézkedéseket  a  szabályszegőkkel  szemben,  de  a  jegyzőnek  nincs  hatásköre  a  nemzeti
dohányboltok működésére, ezáltal a lakók nyugalmának megőrzésére. A módosítás értelmében a
helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  helyi  önkormányzati  rendeletben  előírhatja,  hogy  az
önkormányzat közigazgatási területén található dohányboltban 22 óra és 6 óra között nem lehet
szeszesitalt  árusítani.  A jegyző  bírságolási  jogkörét  a  módosítás  az  elkövetett  jogsértéssel
arányosan határozza meg; a korlátozás első alkalommal történő megsértése esetén a jegyző 50
ezertől 500 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki, a második alkalommal történő megsértése
esetén 100 ezertől 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki. Amennyiben a jogsértés harmadik
alkalommal  következik  be,  úgy  a  jegyző  kezdeményezi  a  vámhatóságnál  a  dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedély visszavonását.

4. 

Felhatalmazó rendelkezés.
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