Rövid összefoglaló a trafik törvényről

Az Országgyűlés a 2012. szeptember 11-i ülésnapján fogadta el a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt
A törvény célja:
- minél kevesebb fiatalkorú dohányozzon, mely kiemelt közegészségügyi cél eléréséhez
az első lépés a dohánytermékek széles körű kiskereskedelmi beszerezhetőségének, illetve a
dohánytermékek megjelenésének korlátok közé szorítása; annak érdekében, hogy a
dohányzásnak a
fiatalkorúak körében történő visszaszorításával közép- és hosszútávon az egész magyar
társadalom közegészségügyi állapota is jelentős mértékben javuljon.
A dohánytermék-kiskereskedelem folytatásakor mindenkor arra kell törekedni, hogy
dohánytermék értékesítése a fiatalkorúak elől elzárt módon történjék, illetve dohánytermék a
fiatalkorúak számára ne legyen hozzáférhető.
Dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólagosan az állam hatáskörébe utalt
tevékenység, melynek gyakorlását az állam koncessziós szerződéssel meghatározott időre (20
évre) átengedheti.

A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítására, a
dohánytermék-kiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának,
továbbá a koncessziós szerződés megkötésének előkészítésére a miniszter 100%-os állami
tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot alapít.
A pályázat kiírása és annak feltételei:
Az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére nyilvános pályázatot ír ki.
A pályázatokat úgy kell kiírni, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység minden
magyarországi településen folytatható legyen azzal, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenységet olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a
- kétezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy,
- kétezer főt meghaladja, legalább egy, és minden kétezer fő lakos után további egyjogosult
végezhesse.

A nyilvános pályázati felhívást legalább két országos napilapban, illetve a pályázat szerinti
településen illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal honlapján is meg kell hirdetni a
pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő napját legalább harminc nappal
megelőzően .
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A pályázati szempontok között érvényt kell szerezni, előnyben kell részesíteni azt a pályázót,
aki megváltozott munkaképességű, a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően
legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső, vagy ilyen személyt foglalkoztat.
A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. E
határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
A koncessziós díj összegéről, megfizetésének módjáról, valamint az ellentételezésről a
koncessziós szerződésben rendelkezni kell. A koncessziós díj éves összege mindenkor
legfeljebb az e törvényben foglalt éves állami feladatok ellátásához szükséges mértékig,
arányosan határozható meg.
Egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban.
Azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az
összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több mint kétharmadát.
A koncessziós szerződést aláírónak egyéni vállalkozóként, vagy olyan gazdasági társaság útján
kell gyakorolnia, amelyben legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel
tartozik a társaság kötelezettségeiért.
A dohánytermékek értékesítési helye :
Dohánytermék-kiskereskedelem kizárólag dohányboltban folytatható!
Kivéve : nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok
tartózkodására szolgáló helyen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő
értékesítést végző üzlet és az üzlet áruellátását biztosító raktár együttes területén történő
kiskereskedelmi értékesítést.
Dohánytermék-kiskereskedelem más üzletben is folytatható, az olyan településen, ahol az
állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel
a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak.
Az állam mozgóbolt útján is gyakorolhatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet.
A dohánybolt külső felületén mindössze a következőket lehet és kell jól láthatóan megjeleníteni:
„Nemzeti Dohánybolt” felirat. illetve olyan kör alakú jelzés, melynek átmérője legalább 40
centiméter, és amelyen fehér alapon fekete nyomtatással megjelenítésre kerül a következő
szám: „18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külső kerületén legalább egy 4 cm vastagságú külső,
piros gyűrű látszik (a továbbiakban: „kör alakú jelzés”).
A dohánybolt külső felületén semmilyen olyan kép, látvány nem jeleníthető meg, amely
dohánytermékre, dohányzásra utal.
Ki jogosult pályázni?
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Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező
egyéni vállalkozó, vagy olyan gazdasági társaság folytathat, amelynek legalább egy
természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért.
Kizáró okok:
- a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel 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,
- a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása
vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a kérelem benyújtását
megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása volt,

Ha az engedély jogosultja a dohánytermékek értékesítésére munkavállalót (megbízottat)
alkalmaz, akkor biztosítania kell és felel azért, hogy a munkavállaló (megbízott) az engedélyben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Dohánytermék-kiskereskedelemre irányuló tevékenység nem végezhető közoktatási
intézményben, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményben, valamint egészségügyi intézményben.
Dohánytermék árusítása automatából nem megengedett.
A dohánytermékek értékesítési módja:
A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmairól az
alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást adni.
A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedőtől, 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 szokásos kereskedelmi árrés biztosítását a dohánytermék-kiskereskedő részére.
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 szereplő rovására
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súlyosan hátrányosan – lényeges mértékben, előnyben részesíti.
A dohánytermék-nagykereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedők számára általános
szerződési feltételeket biztosítani a dohánytermékek beszerzésére (megvásárlására), mely
szerződést a vámhatóságnál egy példányban letétbe kell helyezni. Az általános szerződési
feltételek változását megelőző legalább 30 nappal a vámhatóságot írásban, az új egységes
szerkezetű általános szerződési feltételek megküldésével értesíteni kell.
A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi általa forgalmazott dohánytermékből
típusonként,márka jelzésenként, illetve – ha ilyen van – a márkajelzések minden alfajtája után
legalább egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a
fogyasztók számára jól láthatóan, a csomagolás előlapjával megjeleníteni.
Dohánybolton kívüli forgalmazás esetén a dohánytermék-kiskereskedő az általa forgalmazott
dohányterméket a fogyasztók számára látható módon az üzletben nem jelenítheti meg.
Amennyiben a fogyasztó az életkorát nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó
fiatalkorú, részére dohánytermék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a
dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.
Ameddig a felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a
dohánytermék értékesítés nem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem.
A várható szankciók:
A vámhatósági bírság összege a dohánytermék-kiskereskedővel szemben 200 ezer forinttól 10
millió forintig terjedhet, ha
az engedélyben foglaltaktól eltér, vagy jelen törvény rendelkezéseit megsérti,
az állammal szembeni kötelezettségét nem teljesíti,
a számára előírt nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak nem tesz eleget, vagy hamis adatot
tüntet fel.
Ha valaki az e törvényben foglaltak ellenére dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság, vagy
engedély nélkül folytat dohányáru üzletszerű értékesítésére vonatkozó tevékenységet, úgy őt a
vámhatóság 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja.
Határidők:
A kiadott engedélyek érvényességének legkorábbi kezdőnapja 2013. július 1. lehet.
A miniszter köteles a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságra vonatkozó pályázatokat első
alkalommal legkésőbb 2012. november 15. napjáig kiírni úgy, hogy a pályázatok benyújtására a
kiírás megjelenését követő 60 napos határidő álljon rendelkezésre, továbbá a benyújtási
határidő elteltét követő 60 napos határidőn belül a pályázatok eredményeit ki kell hirdetni.
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Forrás: PMKIK
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