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A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/6576. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 11. 12. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6576/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 8. pont nyitó szövegrész
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]azonban az  üzlethelyiségbe  [belépve  és  ]való  belátás  az  üzlethelyiségen  kívülről
biztosított, továbbá amelyben kizárólag”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis Máté (Fidesz)
Módosítópont: T/6576/4/1.
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-
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kiskereskedelmi piac zavartalan és eredményes működésének, a fiatalkorúak védelmének, továbbá a
dohánytermék-kiskereskedelemmel  szembeni  bizalom  erősítésének  érdekében  a  dohánytermék-
kiskereskedelmi piac folyamatos felügyelete.”

T/6576/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6. 

A képviselő a módosító javaslatát visszavonta. 

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kocsis Máté (Fidesz)
Módosítópont: T/6576/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 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
önkormányzat közigazgatási területén található dohányboltban 22 óra és 6 óra között  nem lehet
szeszes italt 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.”

T/6576/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6. 

T/6576/4/2. sz. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A képviselő a módosító javaslatát visszavonta. 

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kocsis Máté (Fidesz)
Módosítópont: T/6576/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Fdvtv. 23. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

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

a)  a  dohánytermék-kiskereskedő  1  éven  belül  legalább  három  alkalommal  e  törvénynek  a
fiatalkorúak  különös  védelmére  vonatkozó  szabályait  megsértette,  feltéve,  hogy  a  jogsértés
tényéről a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365
napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a
hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik jogerőssé;
b) a dohánytermék-kiskereskedő által üzemeltetett dohányboltban a dohányáruk reklámozásának
tilalmára  vonatkozó  szabályokat  1  éven  belül  legalább  három  különböző  alkalommal
megsértették, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság
jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is
megvalósul, függetlenül attól,  hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve
határozata mikor válik jogerőssé;
c) a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysértő
állapotot nem szünteti meg;
d)  a  dohánytermék-kiskereskedő  a  dohánytermék-kiskereskedelmi  tevékenységet  az  engedély
kézhezvételétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, továbbá, ha a tevékenységet engedély
nélkül szünetelteti;
e) a dohánytermék-kiskereskedő tevékenységét az engedélyben foglalt telephelytől eltérő helyen
is folytatja − ide nem értve a 11. § (3) bekezdésében foglaltakat −;
f) a dohánytermék-kiskereskedő a dohányboltban (elkülönített helyen) olyan terméket értékesít,
vagy olyan szolgáltatást nyújt, amely termék értékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását e törvény
nem teszi lehetővé;
g) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnt[.];
h) azt a jegyző a 17. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi.”
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T/6576/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6. 

A képviselő a módosító javaslatát visszavonta. 

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Rig Lajos (Jobbik)
Módosítópont: T/6576/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §
Módosítás jellege: elhagyás

[25. §

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

„24/B. §

A törvény erejénél fogva 2020. december 31. napján megszűnik azon személy jogosultsága
dohánytermékek  kiskereskedelmi  értékesítésére,  aki  e  tevékenységét  koncessziós  szerződés
nélkül  –  kizárólag  a  részvénytársaság  általi  kijelölés  alapján  –  folytatja,  feltéve,  ha  a
fordulónapon  a  működése  helye  szerinti  településen  más  –  koncessziós  szerződés  alapján
tevékenykedő – jogosult dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytat.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kocsis Máté (Fidesz)
Módosítópont: T/6576/4/4.
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 szeszes ital
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árusítását.”

T/6576/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 6. 

T/6576/4/4. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A képviselő a módosító javaslatát visszavonta. 
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