Tájékoztatás 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Tisztelt Koncesszió Jogosult, Koncessziót Gyakorló!
Az ND Nonprofit Zrt. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. (a továbbiakban: „Fdvtv.”) 4. § (2)
bekezdésében foglalt feladatának, így a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének
előmozdítása érdekében az alábbiakról tájékoztatja.
A MAGYAR KÖZLÖNY 2016. december 10. napján megjelent 2016. évi 195. számában
közzétételre került a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó
engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormány rendelet) módosításáról szóló 407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet.
Jelen tájékoztató levél összeállításával az ND Nonprofit Zrt. segítő tájékoztatást kíván
nyújtani a változó jogszabályi környezet megismeréséhez. Hangsúlyozzuk, hogy a
Kormányrendelet most módosult rendelkezései kizárólag a Vámhatóság feladat- és
hatáskörébe tartozó kérdéseket érintik.
A megjelenő jogszabály-módosítás a dohányboltot üzemeltetők felől jelent meg igényként és
a megváltozott rendelkezések mind a 200 méteres szabály alkalmazásával hozhatók
kapcsolatba:

I.

Szűkítésre kerül, hogy mely esetekben kell alkalmazni a 200 méteres
szabályt

A 200 méteres szabály csak az alábbi esetekben kerül vizsgálatra a vámhatósági engedélyt
kiadó vámhatóság által:
• 2013. november 30. után benyújtott új vámhatósági engedély kérelmezése esetén
• dohánybolt költözése esetén történő vámhatósági engedély módosítása miatt
Minden egyéb, az engedélyben szereplő egyéb adat megváltozása miatti
engedélymódosítás (pl. székhelyváltozás) esetében nem kerül sor a 200 méteres
szabály alkalmazására.

II.

200 méteres szabály alóli további kivételek megteremtése

A jogszabály-módosítás révén további két esetben nem kell figyelembe venni a 200 méteres
szabály követelményét, vagyis további két esetben lehetséges, hogy dohánybolt működjön
egy másik dohánybolt bejáratától számított 200 méteres távolságon belül:
• ráköltözés hozzájárulás megadása mellett
• ideiglenes kiköltözés
Ráköltözés esetében, ha a létesíteni kívánt dohánybolt üzemeltetője kérelmezi a ráköltözést
a vámhatóságtól és a ráköltözéshez a létesíteni kívánt dohánybolt bejáratától számított 200
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méteres távolságon belül működő valamennyi dohánybolt üzemeltetője teljes bizonyító erejű
magánokiratban visszavonhatatlanul hozzájárult.
Ideiglenes kiköltözés
•
•

•
•
•

Kérvényezni szükséges, melyet írásban kell benyújtani a vámhatósághoz és annak
indokoltságáról, valamint a teljesítendő feltétel megtartásáról nyilatkozni kell.
Kizárólagos okai az alábbiak lehetnek:
(a) ha a dohánybolt a működési helyét ideiglenes jelleggel elháríthatatlan külső ok,
vagy
(b) a dohánybolt működési körülményeivel szorosan összefüggő ok (különösen
felújítás, átépítés) miatt kényszerül megváltoztatni.
Időtartama: nem haladhatja meg a 6 hónapot, melyet a vámhatóság indokolt esetben
legfeljebb 6 hónappal, különösen indokolt esetben legfeljebb 12 hónappal,
mindösszesen egy alkalommal meghosszabbíthat.
Teljesítendő feltétele: az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot elmúltával az
eredeti működési helyén köteles tovább működni legalább 6 hónapig
Az ideiglenes kiköltözés tartalma alatt az eredeti működési helyen tevékenység
nem folytatható.

A jelen tájékoztatóban ismertetett jogszabályváltozások 2016. december 11. napjától léptek
hatályba és így alkalmazandóak valamennyi jogalkalmazó számára.
Esetlegesen felmerülő további kérdésével forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz a
weboldalunkon (www.nemzetidohany.hu) megadott elérhetőségeken keresztül, továbbá
ajánljuk figyelmébe a NAV ezzel kapcsolatban 2016. december 15-én közzétett
tájékoztatását is, mely az alábbi linken érhető el.
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/trafik/kozerdeku_informaciok/tajekoztatok.

További sikeres és eredményes munkát kívánunk!

2016. december 22.
Üdvözlettel:
ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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