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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  A  fiatalkorúak  dohányzásának
visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló  T/6576.  számú törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró bizottsági  módosító
javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Nvt. 1. § p) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  A nemdohányzók  védelméről  és  a  dohánytermékek  fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes
szabályairól  szóló  1999.  évi  XLII.  törvény (a  továbbiakban:  Nvt.)  1.  §  p)-v)  pontja  helyébe  a
következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)

„p)  elektronikus  cigaretta:  olyan  egyszer  használatos  (eldobható),  vagy  utántöltő  flakonnal
utántölthető  vagy patronnal  [utántölthető]működő (többször használható) elektronikus termék,
amely szopókán keresztül nikotintartalmú pára fogyasztását teszi lehetővé, vagy annak bármely
alkatrésze, beleértve a patronokat, a tartályokat és a patron vagy tartály nélküli készüléket is;”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrész



Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1)  A gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi
XLVIII. törvény [(Grtv](a továbbiakban: Grtv.) 19. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül
ki:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Grtv. 19. § (5) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Grtv. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  Ha  jogszabály  másként  nem  rendelkezik  az  [(1)-(5)](1)-(4) bekezdésben  foglaltakat  a
fiatalkorúak  dohányzásának  visszaszorításáról  és  a  dohánytermékek  kiskereskedelméről  szóló
törvényben meghatározott”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Grtv. 19. § (5) bekezdés a) pont új ac) 
alpont
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Grtv. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  Ha jogszabály másként  nem rendelkezik  az  (1)-(5)  bekezdésben foglaltakat  a  fiatalkorúak
dohányzásának  visszaszorításáról  és  a  dohánytermékek  kiskereskedelméről  szóló  törvényben
meghatározott

a) dohányterméket kiegészítő termékek közül
ac) a dohánylevél-töltőre,

is megfelelően alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Fdvtv. 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról  és  a  dohánytermékek kiskereskedelméről  szóló
2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazása kizárólag a fiatalkorúak elől elzárt
módon  történhet.  E  termékeket  fiatalkorúaknak  értékesíteni[,] vagy  számukra  más  módon
hozzáférhetővé tenni tilos.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Fdvtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) E törvény alkalmazásában
8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült
olyan önálló üzlethelyiség, amelynek külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az
üzlethelyiségbe belépve és amelyben kizárólag

a) az alábbi termékek forgalmazhatóak:
aa) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termék,
ab)  a  cigarettahüvelyen,  cigarettapapíron és  a dohánylevél  töltőn túl  más dohányterméket
kiegészítő termék,
ac) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I.
Fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos
termék,
ad) a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott szeszes ital,
ae) a népegészségügyi termékadóról szóló törvényben meghatározott energiaital,
af) csomagolt kávé, illetve tea (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot, vagy teát is),
ag)  helyben  fogyasztható  kávéital,  tea  vagy  folyékony  csokoládé  –  ideértve  kizárólag  a
helyben fogyasztásához szükséges kiegészítő termékeket (különösen cukor, tejpor) is –,
ah) ásványvíz és üdítőital, továbbá az ízesített  tejkészítményeknek minősülő,  hűtés nélkül
eltartható tejital,
ai)  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 ehető jégkrém)
termék,
aj) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
ak)  rágógumi,  valamint  az  ízesített  cukorka  és  mentolos  lapocska,  továbbá  a  kombinált
nómenklatúra szerinti 1704 90 vámtarifa szám alá tartozó (más cukoráru) termék, de ide nem
értve a 1704 90 30 alá tartozó terméket,
al) tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye),
am) papírzsebkendő,
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an)  elektronikai  eszközök  töltéséhez,  üzemszerű  működéséhez  használatos  elem,
akkumulátor, töltőeszköz,
ao)  a  dohányboltban  forgalmazható  termékek  fogyasztók  általi  átvételére,  szállítására
szolgáló csomagolóeszköz, hordtasak vagy hordtáska,
b) az alábbi szolgáltatások nyújthatóak:
ba) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltése,
valamint az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó szerződés
megkötése,
bb)  termékek  –  ide  nem  értve  az  1.  §  (1)  bekezdésben  felsorolt,  vagy  jogszabály  által
egyébként tiltott termékeket – vagy szolgáltatások dohánybolton belüli reklámozása,
bc) dohányboltban forgalmazható termékekből keletkező hulladékoknak a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény szerinti gyűjtése;”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 10. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Fdvtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) E törvény alkalmazásában
10.  dohánytermék-nagykereskedő:  a  jövedéki  adóról  szóló  2016.  évi  LXVIII.  törvényben  (a
továbbiakban:  Jöt.)  meghatározott  adóraktár  engedélyese  (gyártó),  az  importáló,  a  bejegyzett
kereskedő és a jövedéki engedélyes kereskedő, azzal, hogy a dohány-kiskereskedelmi ellátó e
törvény alkalmazásában a dohánykiskereskedelem-ellátási feladatainak ellátása során akkor sem
minősül dohánytermék-nagykereskedőnek,  ha egyébként azok bármelyikének tevékenységéhez
szükséges vámhatósági engedéllyel is rendelkezik;”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 12. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Fdvtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) E törvény alkalmazásában
12.  dohánykiskereskedelem-ellátás:  a  dohánytermékek  kiskereskedelme  körében  a  dohány-
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kiskereskedelmi  ellátó  által  végzett  gazdasági  (szervező)  tevékenység,  amelynek  keretében  a
tevékenység  folytatója  az  1.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  termékeket,  valamint  a
cigarettahüvelyen, cigarettapapíron és a dohánylevél töltőn túl más dohányterméket kiegészítő
terméket – a dohánytermék-kiskereskedők folyamatos igénye, megrendelései, illetve az ellátás
biztonsága megszervezésének szempontjaira figyelemmel – a dohánytermék-nagykereskedőktől
megvásárolja  (beszerzi),  készleten  tartja  és  raktározza,  a  dohánytermék-kiskereskedőknek
értékesíti, és részükre kiszállítja, valamint jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat lát el;”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 13. pont d) alpont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Fdvtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) E törvény alkalmazásában
13. megbízható dohánykereskedő: az a személy, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti
átlátható szervezet, és

d)  legalább  15  éven  keresztül  folytatott  olyan,  a  dohánytermékek  nagykereskedelmi
értékesítésére irányuló tevékenységet, amelyhez engedéllyel rendelkezett, és amely engedély
alapján a Jöt.-ben meghatározott alábbi személyek valamelyikének minősült dohánytermék
vonatkozásában:
da) adóraktár engedélyese (gyártó),
db) importáló,
dc) bejegyzett kereskedő,
dd) jövedéki engedélyes kereskedő[.];”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés új 14. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

Az Fdvtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) E törvény alkalmazásában
14. dohánylevél-töltő: kizárólag emberi erővel, így különösen nem elemmel, akkumulátorral vagy
elektromos  áramforrásról  működtethető  olyan  eszköz,  amelyik  egyszerre  egy  vagy  több,  de
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legfeljebb óránként 200 darab kézi töltésű cigaretta elkészítésére alkalmas.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Fdvtv. 4. § (2) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) Az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése a következő i)-l) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a miniszter 100%-os állami tulajdonban lévő
zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban: részvénytársaság) alapít]

„i)  a  koncessziós  szerződésekből  eredő  számlázási  [és  általános  forgalmi  adó  bevallási  ]
feladatok ellátására,”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Fdvtv. 6. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Fdvtv. 6. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha egy város  [kerülettel is rendelkezik]kerületekre
tagolódik, úgy e § alkalmazásakor településen a város kerületét kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Fdvtv. 10. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Fdvtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a (2) bekezdés alapján kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen,  legkésőbb az új
pályázat eredménytelenségének kihirdetését követő 36 hónapon belül kell [legkésőbb ]új pályázatot
kiírni.

(4)  A  (3)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően,  ha  az  állam  a  dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultságot  a  részvénytársaság  által  feljogosított  személy útján  gyakorolja,  és  a  (2)  bekezdés
alapján  kiírt  új  pályázat  is  bármely  okból  eredménytelen,  legkésőbb  az  új  pályázat
eredménytelenségének kihirdetését követő 12 hónapon belül kell [legkésőbb ]új pályázatot kiírni.”
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés - Fdvtv. 10/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) Az Fdvtv. 10/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A koncessziós szerződés alapján a koncessziós díjon felül [keletkező]befolyó egyéb bevételek
(így különösen a késedelmi pótlék, kártérítés, kötbér) a részvénytársaság – végleges pénzeszköz-
átadással juttatott – bevételei.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés - Fdvtv. 10/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Fdvtv. 10/B. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) [A Magyar Állam ]Az állam jogosult azon személytől éves díjra (a továbbiakban: jogosultsági
díj), akit a 10. § (1) bekezdése alapján a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság
gyakorlására – a részvénytársaság útján – külön feljogosít. A jogosultsági díj mértéke a tevékenység
folytatására külön feljogosított személy által forgalmazott dohánytermékek kiskereskedelmi eladási
árának [1 %-a]1%-a, de legfeljebb az adott településen egyébként irányadó koncessziós díj összege.
A jogosultsági díjat a  tevékenység folytatására külön feljogosított személy  által külön jogszabály
alapján szolgáltatandó forgalmi adatok alapján kell megállapítani, amelyet  a  [díjat ]tevékenység
folytatására feljogosított személy a tárgyévet követő negyedév végéig köteles az állam részére – a
részvénytársaság  felhívására  –  megfizetni.  [E  díj  adók  módjára  behajtandó  köztartozásnak
minősül,  és  arra  ]A jogosultsági  díjra  egyebekben  a  koncessziós  díjra  vonatkozó  jogszabályi
rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (4) bekezdés - Fdvtv. 13. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Fdvtv. 13. §-a a következő (10)-(14) bekezdéssel egészül ki:

„(11)  Az  egyéni  vállalkozó  a  részvénytársaság  útján  a  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
személynél  kezdeményezheti  a  koncessziós  szerződés  módosítását,  ha  a  tevékenységét  a
továbbiakban  [a  13.  §  ]az  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  formában  kívánja  folytatni,  és  a
tevékenység ekként  történő folytatása  a  jogszabályban  foglalt  feltételeknek megfelel.  Ebben  az
esetben az egyéni vállalkozói  jogviszony megszüntetése és  [a 13.  § ]az  (1) bekezdés b) pontja
szerinti jogviszony létrehozása,  továbbá a tevékenység megszüntetésével és új  formában történő
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folytatásával kapcsolatos elszámolás rendezése céljából a jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenységét  legfeljebb  három  hónapos  időtartamra  szüneteltetheti  azt  követően,  hogy  ezen
igényét a részvénytársaság felé bejelentette, és igénye elfogadásáról a részvénytáraság a kérelmezőt
tájékoztatta.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Fdvtv. 15. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Az Fdvtv. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az  (1)  és  (3)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  a  dohánytermék-kiskereskedelmet  folytató
évente legfeljebb két alkalommal – június 30-i, illetve december 31-i fordulónappal – jogosult a
készletében  lévő,  számára  felesleges  dohányterméket  más  dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultsággal rendelkező részére – a vonatkozó jövedéki jogszabályok betartása mellett, a felek
által meghatározott vételáron – a fordulónapon értékesíteni, azzal, hogy e szándékát  [előzetesen ]
legalább 15 nappal megelőzően köteles a vámhatóságnak bejelenteni, és köteles biztosítani azt is,
hogy mind az átadott,  mind az átvett  készletekre vonatkozó, jogszabály szerinti adatszolgáltatás
hiánytalanul megtörténjen.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Fdvtv. 15/B. § (8) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Fdvtv. 15/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A dohánykiskereskedelem-ellátással szervesen összefüggő tevékenységnek minősül
b) a dohánytermék-nagykereskedők megbízásából végrehajtott, a dohánytermék-nagykereskedők
és a dohánytermék-kiskereskedők között már fennálló jogviszonyok teljesítése érdekében végzett
közreműködői tevékenység (így különösen a  15/C. § (2) bekezdés c) pontja szerinti  polckép-
szerződések végrehajtásának ellenőrzése).”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: módosítás

16. §
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(1) Az Fdvtv. 15/D. § [(3)](1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(3) A  dohánytermék-kiskereskedő  nem  köthet  olyan  szerződést,  továbbá  a  polckép-
szerződésben  (vagy  annak  megkötésével  összefüggésben)  nem tehet  olyan  jognyilatkozatot
(vállalást),  melynek  alapján  a  dohánytermék-kiskereskedő  kizárólag  egy  dohánytermék-
nagykereskedő  termékeit  forgalmazza,  vagy  egy  dohánytermék-nagykereskedő  egyetlen
termékét  sem  forgalmazza  jogos  ok  nélkül  és  olyan  helyzetet  sem  teremthet,  amely  a
dohánytermék  értékesítési  helyén  egyes  dohánytermék-nagykereskedők  termékeinek
értékesítését – a többi piaci szereplő rovására súlyosan hátrányosan – lényeges mértékben
előnyben részesíti. Tilos a polckép-szerződésben a koncessziós szerződéssel ellentétes vállalást
tenni, továbbá egy vagy több polckép-szerződés megkötésével olyan helyzetet teremteni, amely
a koncessziós szerződés megsértéséhez vezethet.”]

„(1) A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi  általa forgalmazott  dohánytermékből  − a
szivarokat, az új dohánytermék-kategóriákat, valamint a füst nélküli dohánytermékeket kivéve −
típusonként,  márkajelzésenként,  illetve  − ha  ilyen  van − a  márkajelzések minden alfajtája  után
egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett,  illetve az elkülönített  helyen belül a fogyasztók
számára jól láthatóan megjeleníteni. A szivarok kivételével minden olyan dohánytermék, amelynek
csomagolása  képpel  kombinált  figyelmeztetést  tartalmaz,  csak  olyan  módon  helyezhető  az
értékesítési  csatornába  (polchelyre),  hogy  a  képpel  kombinált  figyelmeztetés  a  fogyasztó  felé
láthatóvá váljék; minden más esetben a terméket a csomagolás előlapjával kell megjeleníteni.”

(2) Az Fdvtv. 15/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A dohánytermék-kiskereskedő nem köthet olyan szerződést, továbbá a polckép-szerződésben
(vagy annak megkötésével összefüggésben) nem tehet olyan jognyilatkozatot (vállalást), amelynek
alapján  a  dohánytermék-kiskereskedő  kizárólag  egy  dohánytermék-nagykereskedő  termékeit
forgalmazza, vagy egy dohánytermék-nagykereskedő egyetlen termékét sem forgalmazza jogos ok
nélkül  és  olyan  helyzetet  sem  teremthet,  amely  a  dohánytermék  értékesítési  helyén  egyes
dohánytermék-nagykereskedők termékeinek értékesítését – a többi piaci szereplő rovására súlyosan
hátrányosan – lényeges mértékben előnyben részesíti. Tilos a polckép-szerződésben a koncessziós
szerződéssel  ellentétes  vállalást  tenni,  továbbá  egy  vagy  több  polckép-szerződés  megkötésével
olyan helyzetet teremteni, amely a koncessziós szerződés megsértéséhez vezethet.”

(3) Az Fdvtv. 15/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (2)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a dohánytermék-
nagykereskedő, vagy más személy az általa gyártott, vagy forgalmazott, az 1. § (1) bekezdés b)-h)
pontjában  felsorolt  termék(ek),  vagy  termékcsoport(ok)  kedvezőbb  (így  különösen  nagyobb
felületen, vagy kiemeléssel történő) megjelenítését kívánja a dohányboltban.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Fdvtv. 15/G. §
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Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Fdvtv. 15/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/G. §

Az új dohánytermék-kategóriák,  valamint  az  [új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke,
valamint  az  elektronikus  cigaretta  ]1.  §  (1)  bekezdés  d)-f)  és  h)  pontjában  meghatározott
termékek forgalmazására, illetve e termékek bemutatására és ismertetésére jogszabály – az 1. § (2)
bekezdésére figyelemmel − a 15/C. és 15/D. §-ban foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Fdvtv. 16. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Fdvtv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

(1)  A  dohánytermék-kiskereskedelmi  tevékenység  folytatása  során  fiatalkorú  az  1.  §  (1)
bekezdésében meghatározott termékhez nem juthat, részére ilyen terméket értékesíteni, illetve  őt
kiszolgálni tilos.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Fdvtv. 16. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Fdvtv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el
a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a [rendőrhatóság]rendőrség
intézkedését kérheti.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Fdvtv. 23. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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23. §

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

„23. §

(1)  A vámhatóság  –  a  körülmények  mérlegelését  követően  –  a  dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha

b)  a  dohánytermék-kiskereskedő  a  dohánytermék-kereskedelmi  tevékenységgel  összefüggő
szabályokat legalább [két]három alkalommal olyan súlyosan megsértette, hogy az a tevékenysége
folytatását  nem  teszi  lehetővé,  feltéve,  hogy  a  jogsértés  tényéről  a  vámhatóság  vagy  a
fogyasztóvédelmi  hatóság  jogerős  határozatot  hozott,  és  [az  első  jogsértést  követően  ]e
jogkövetkezmény alkalmazásának lehetőségére őt a hatóság előzetesen figyelmeztette;”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Fdvtv. 23. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

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

„23. §

(1)  A vámhatóság  –  a  körülmények  mérlegelését  követően  –  a  dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha

e)  a  dohánytermék-kiskereskedő  az  e  törvényben  meghatározott,  a  tisztességes  piaci  verseny
körülményeit biztosító értékesítési követelményeket legalább két alkalommal megszegi.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Fdvtv. 23. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

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

„(3) Ha a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e törvény
által  tiltott  ajándékot,  árengedményt  vagy juttatást  nyújt  a  dohánytermék-kiskereskedőnek  vagy
[reá]rá tekintettel másnak, az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek
érdekében ezen előnyök bármelyikét nyújtják, a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 47/C. §-ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja.”
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Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés - Fdvtv. 24/A. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) Az Fdvtv. 24/A. §-a a következő (8)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(9)  Az  a  gazdasági  társaság,  amelyik  nem  felel  meg  a  Módtv.3.-mal  megállapított  8.  §  (4)
[bekezdésének]bekezdésében foglaltaknak, köteles  [2019. december 31]2020. június 30. napjáig
[a  rendelkezésnek  ]annak  megfelelni,  ellenkező  esetben  az  e  társasággal  kötött  koncessziós
szerződés 2020. [január]július 1. napján megszűnik.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés - Fdvtv. 24/A. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) Az Fdvtv. 24/A. §-a a következő (8)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11)  A  15/E.  §  (8)  [bekezdése]bekezdésének,  valamint  –  ezzel  összefüggésben  –  a
dohánykiskereskedelem-ellátási  tevékenység  végzése  céljából  megkötött  koncessziós  szerződés
alapján  fizetendő koncessziós  díj  legkisebb mértékéről  szóló  [jogszabályok ]jogszabályoknak a
Módtv.3. hatályba lépését követő alkalmazása során a dohányterméknek a [koncessziós szerződés
hatálybalépésekor  hatályos  rendelkezések  szerinti  ]Módtv.3-mal  megállapított  fogalmát  kell
figyelembe venni.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Fdvtv. 24/B. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

25. §

Az Fdvtv. a következő 24/B. §-sal egészül ki:

„(2)  A  dohánytermék-kiskereskedőkre  vonatkozó,  a  4.  §  (2)  bekezdésében,  a  23.  §  (3)
bekezdésében, valamint a 23/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a dohánytermékek kiskereskedelmére
vonatkozó jogosultság gyakorlására – a részvénytársaság útján – külön feljogosított személyekre is
megfelelően alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 29.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Fdvtv. 24/C. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) Az Fdvtv. 24/C. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„c)  az  új  dohánytermék-kategóriák,  valamint  az  [új  dohánytermék-kategóriák  kiegészítő
terméke,  valamint  az  elektronikus  cigaretta  ]1.  §  (1)  bekezdés  d)-f)  és  h)  pontjában
meghatározott  termékek  forgalmazására,  illetve  e  termékek  bemutatására  és  ismertetésére
vonatkozó különös szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 29. §
Módosítás jellege: kiegészítés

29. §

(1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (4) bekezdése a
következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

„4a. dohányzást imitáló elektronikus eszköz: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény szerint ekként meghatározott
termék;”

(2) A Jöt. 3. § (4) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

„13. töltőfolyadék: olyan folyadék, amelyet az elektronikus cigarettába vagy a dohányzást imitáló
elektronikus eszközbe a gyártási folyamat során töltenek be, ideértve az elektronikus cigaretta
vagy  dohányzást  imitáló  elektronikus  eszköz  utántöltésére,  többszöri  használatára  szolgáló
folyadékot is;”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Jöt. 150. §-a a következő [(24)](24)-(28) bekezdéssel egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Jöt. 150. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Jöt. 150. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:

„(24) [Azon 74. § (1) bekezdés a)]A 2020. június 30-ig szabadforgalomba bocsátott és [j) pontja
alá  tartozó,  zárjegy  nélküli  termékek,  amelyeket  ]2020.  [február  29.  napja  előtt  a
kiskereskedelmi  értékesítési  helyre  jogszerűen  kiszállítottak  ]augusztus  31-ig  az  Fdvtv.-ben
meghatározott  [dohánytermék-kiskereskedelem,  továbbá]dohánytermék-kiskereskedelmi  és az
Fdvtv.  1.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  kiskereskedelmi  értékesítés  [keretében,  ]helyére
kiszállított,  zárjegy  nélküli  töltőfolyadék  és  új  dohánytermék-kategóriák  korlátozás  nélkül
értékesíthetők a [kiskereskedelmi értékesítéskor hatályos kiskereskedelmi ]145. § (5) bekezdése
szerinti áron.

(25)  A  nikotinmentes  töltőfolyadékkal  kereskedelmi  tevékenységet  folytató  személy  a  2019.
december  31-én  készleten  lévő  nikotinmentes  töltőfolyadék  mennyiségéről  2020.  január  10-ig
bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.

(26)  A  nikotinmentes  töltőfolyadékkal  kereskedelmi  tevékenységet  folytató  személy  a  2019.
december 31-én készleten lévő nikotinmentes töltőfolyadékot 2020. február 29-ig az állami adó- és
vámhatóság honlapján közzétett ártól eltérő áron értékesítheti jövedéki engedélyes kereskedőnek, az
Fdvtv.-ben meghatározott dohánytermék-kiskereskedőnek és az Fdvtv. 1. § (3) bekezdése szerinti
kiskereskedőnek.

(27) A 67. § (4) bekezdésétől és a 68. § (2) bekezdésétől eltérően 2020. február 29-ig nincs szükség
az állami adó- és vámhatóság előzetes engedélyére nikotinmentes töltőfolyadék beszerzéséhez.

(28)  A  (25)  bekezdés  szerinti  személy  a  2020.  március  1-jén  készleten  lévő  nikotinmentes
töltőfolyadék  készletének  megsemmisítéséről  legkésőbb  2020.  március  5-ig  bejelentést  tesz  az
állami adó- és vámhatósághoz.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §

[Hatályát veszti a ]A Jöt.
a)  [3]74.  §  [(4)](1) bekezdés  [13.]a) pontjában  a  [„nikotintartalmú”]„töltőfolyadékot”
szövegrész helyébe  a  „külföldre  történő  kiszállítási  céllal  szabadforgalomba  bocsátott
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töltőfolyadékot",
b)  74.  §  (1)  bekezdés  [a)  és  j)  pontja.]j)  pontjában  az  „az  új  dohánytermék-kategóriákat”
szövegrész  helyébe  az  „a  külföldre  történő  kiszállítási  céllal  szabadforgalomba  bocsátott  új
dohánytermék-kategóriákat"

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

(1) Ez a törvény – a [(2) és (3) ](2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
[30.]harmadik napon lép hatályba.

(2)  [A 28]Az 5. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 29-[30]31. § 2020. január 1-jén lép
hatályba.

(3) A 32. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén
lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 35.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § (2) bekezdés - Nvt. 1. § x) 
pont

…fogyasztható [nikotin tartalmú ]nikotintartalmú 
termék,…

2.
1. § (2) bekezdés - Nvt. 1. § y) 
pont

…helyettesítő [nikotin-tartalmú]nikotintartalmú 
termék:…

3.
2. § (2) bekezdés - Grtv. 19. § (5)
bekezdés e) pont

…helyettesítő [nikotin-tartalmú]nikotintartalmú 
termékre…

4.
3. § - Fdvtv. 1. § (1) bekezdés g) 
pont

…helyettesítő [nikotin-tartalmú]nikotintartalmú 
termék…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

5.
4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 8. 
pont a) alpont

…2105 00 [vámtarifa szám ]vámtarifaszám alá … 
…1704 90 [vámtarifa szám ]vámtarifaszám alá … 
…am) [papírzsebkendő]papír zsebkendő,…

6.
4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 
13. pont a) alpont

…vonatkozó [bevallási-]bevallási és…

7.
4. § - Fdvtv. 3. § (2) bekezdés g) 
pont

…helyettesítő [nikotin-tartalmú]nikotintartalmú 
termék

8.
5. § (1) bekezdés - Fdvtv. 4. § (2)
bekezdés k) pont

a [dohánytermék kiskereskedelmi ]dohánytermék-
kiskereskedelmi jogosultság …

9.
7. § (2) bekezdés - Fdvtv. 8. § (6)
bekezdés

…vállalt [nyitva tartási ]nyitvatartási idő …

10. 8. § - Fdvtv. 10. § (6) bekezdés … önkormányzata[,] vagy…

11.
11. § (1) bekezdés - Fdvtv. 12. § 
(1) bekezdés c) pont

…dohánybolt [nyitva tartására ]nyitvatartására és 
…

12.
12. § (3) bekezdés - Fdvtv. 13. § 
(9) bekezdés

… örökös, a…

13.
12. § (4) bekezdés - Fdvtv. 13. § 
(10) bekezdés

… [mely]amely esetben…

14. 13. § - Fdvtv. 14. § i) pont
…kétszeri [póthatáridő tűzését ]póthatáridő-
tűzését követő …

15.
22. § - Fdvtv. 22. § (2) bekezdés 
nyitó szövegrész

… dohánytermék-kiskereskedővel[,] vagy…

16. 22. § - Fdvtv. 22. § (3) bekezdés
… [melynek]amelynek legfeljebb [50 %-os ]50%-
os mérséklése …

17.
26. § (2) bekezdés - Fdvtv. 24/C. 
§ e) pont

…dohányboltok [nyitva tartási ]nyitvatartási ideje 
…

Indokolás

1. Szövegpontosító rendelkezés az elektronikus cigaretta tekintetében. 
2. Kodifikációs pontosítás. 
3-4. A reklámozásra vonatkozó szigorúbb rendelkezéseket a dohányterméket kiegészítő termékek
minden releváns fajtájára ki kell terjeszteni, így a dohánylevél-töltőre is. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5. Szövegpontosító rendelkezés. 
6. Az új típusú – elektronikus – termékek térhódítása miatt  szükségessé vált az akkumulátorok,
töltőberendezések  és  elemek  felvétele  a  dohányboltban  forgalmazható  termékek  körébe.  Ezzel
párhuzamosan  pedig  –  a  környezettudatosság  jegyében  –  lehetőség  nyílik  arra  is,  hogy  a
dohányboltban  az  ott  forgalmazott  termékekből  keletkező  hulladékok  gyűjtésére  vonatkozó

16



szolgáltatást  nyújtsanak.  A  forgalmazható  termékek  köre  kiegészül  továbbá  az  ízesített
tejkészítménynek  minősülő,  hűtés  nélkül  eltartható  tejitallal,  amely  érdemét  tekintve  az
üdítőitalokhoz hasonló – csak éppen tej alapú – termék. 
7. Szövegpontosító rendelkezés, megfelelő hivatkozás beiktatása. 
8. Szövegpontosító rendelkezés. 
9. Kodifikációs pontosítás. 
10. A dohánylevél-töltő fogalma e törvényben kerül rögzítésre. 
11. Elhagyásra került az áfa bevallási feladatokra vonatkozó szövegrész, figyelemmel arra, hogy azt
számviteli szempontok okán nem célszerű a részvénytársaságra telepíteni. 
12. Szövegpontosító rendelkezés. 
13. Szövegpontosító rendelkezés. 
14. Szövegpontosító rendelkezés. 
15. A módosítás egyértelműsíti,  hogy a tevékenység folytatására kijelölt  személy által  fizetendő
jogosultsági  díjat  a  forgalmi  adatairól  egyébként  kötelezően  szolgáltatandó  adatok  alapján  kell
megállapítani. 
16. Kodifikációs pontosítás. 
17. A  rendelkezés  egyértelműsíti,  hogy  a  dohánytermék-kiskereskedők  között  megengedett
különleges értékesítéskor a készleten lévő termékek vételárát a szerződő felek határozzák meg; erre
az esetre nem irányadó a Jöt. 145. § (5) bekezdésében írt vételár. Pontosításra szorul az is, hogy a
bejelentési kötelezettséget előzetesen 15 nappal szükséges a vámhatóság részére bejelenteni. 
18. Szövegpontosító rendelkezés, megfelelő hivatkozás beiktatása. 
19. A módosítás megteremti annak a lehetőségét, hogy az új generációs dohánytermékek, illetve
elektronikus  termékekre  is  lehessen  kiemeltebb  megjelenést  biztosító  polckép-szerződést  kötni,
méghozzá a dohánytermékekre irányadó, vonatkozó szabályok megfelelő (analóg) alkalmazásával.
20. A módosítás biztosítja, hogy az új generációs termékek és azok tartozékai (kiegészítő termékei)
tekintetében  is  mód  nyílhat  a  különleges  szabályok  szerinti  termékismertetésre  a  külön
jogszabályban megállapítandó feltételek betartása esetén. 
21-22. Szövegpontosító rendelkezések. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

23-24. Pontosító rendelkezés: a hatóság három súlyos jogsértés esetén mérlegelheti  a működési
engedély elvételét. Mindössze két jogsértő alkalom elégséges ahhoz, hogy a tisztességtelen piaci
működésre vonatkozó szabályok alapján mérlegelhesse a hatóság a működési engedély elvételét. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

25. Szövegpontosító rendelkezés. 
26. A törvényjavaslat várható hatályba lépésére figyelemmel a határidők módosításra kerülnek. 
27. A módosítás egyértelműsíti,  hogy a dohánytermék fogalmának változása nem befolyásolja a
Trafiktörvény 15/E. §-ában, illetve külön jogszabályban meghatározott koncessziós díj minimális
mértékének  számítását.  A törvényjavaslat  elfogadását  és  hatályba  lépését  követően  a  szabályok
bármikori alkalmazása során már az új fogalomra kell figyelemre lenni. 
28. Egyértelműsítő  rendelkezés,  amely  pontosítja,  hogy  a  Trafiktörvény  16/B.  §-ában  foglalt
szabályozást nem érintve egyéb, a Trafiktörvényben meghatározott, külön nevesített szabályokat is
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alkalmazni kell a részvénytársaság által a tevékenység folytatására kijelölt személyekre.
29. Szövegpontosító rendelkezés, megfelelő hivatkozási pontok beiktatása. 
30. Egyértelműsítő rendelkezés annak biztosítása érdekében, hogy a nikotinmentes töltőfolyadék is
kétséget kizáróan jövedéki terméknek minősüljön. 
31-32. A jövedéki  törvénybe  beiktatandó  új  átmeneti  rendelkezésnek  teljes  körűen  szükséges
rendelkeznie – a forgalom biztonsága és a nem kívánt illegális kereskedelem elkerülése érdekében –
azon  feltételekről,  amelyek  alapján  lehetőségük  van  a  gazdálkodóknak  a  készleteiken  maradt
termékeiket a nikotinmentes töltőfolyadékok dohányboltba terelésének hatálybalépését követően is
jogszerűen  értékesíteni  vagy  a  jogszerűen  már  nem  értékesíthető  termékek  megsemmisítéséről
gondoskodni. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

33. A rendelkezések hatályba lépésétől számítva a belföldi forgalmazási céllal szabadforgalomba
bocsátott  töltőfolyadékok  és  új  dohánytermék-kategóriákba  tartozó  dohánygyártmányok
zárjegyköteles  jövedéki  termékekké válnak.  Azonban a töltőfolyadékok és az új  dohánytermék-
kategóriák az uniós jövedéki szabályozás értelmében nem minősülnek jövedéki terméknek, ezért
külföldre  (ti.  Magyarországon  kívülre)  nem  szállíthatóak  adófelfüggesztéssel,  csak
szabadforgalomba bocsátott  termékként.  A külföldre  történő kiszállítási  céllal  szabadforgalomba
bocsátott töltőfolyadékok és új dohánytermék-kategóriák esetében ugyanakkor indokolatlan lenne a
zárjegy-kötelezettség  előírása,  hiszen  a  külföldre  történő  kiszállítást  megelőzően  a  zárjegyet  el
kellene távolítani a termékekről. 
34. A hatályba léptető rendelkezés pontosítása. 
35. Nyelvhelyességi módosításokat tartalmazó táblázat.
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