Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő!
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) 2012. évi CXXXIV. (a továbbiakban: „Fdvtv.”) 4. § (2)
bekezdésében foglalt feladatának ellátása, így a dohánytermék-kiskereskedelem
szervezésének előmozdítása kapcsán a 2016. augusztus 19. napon kelt tájékoztató
közlemény kiegészítéseként az alábbiakról tájékoztatja;
Ahogy arról hivatkozott közleményünkben is tájékoztattuk a MAGYAR KÖZLÖNY 2016.
augusztus 16. napján megjelent 2016. évi 118. számában közzétételre került a
dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet)
módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, mely 2016.augusztus 20. napi
hatálybalépésével alapvető változásokat irányzott elő, mely érinti a dohánytermékek, új
dohánytermékek, elektronikus cigaretták, utántöltő folyadékok és dohányzást imitáló
eszközök megjelenését, csomagolását, összetételét, illetve kiszerelési mennyiségét.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a fent megjelölt jogszabályváltozás jelentősen érinti a hazai
dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer keretében forgalmazott termékkört és ezáltal az Ön
munkáját is, hiszen a fogyasztók szakszerű kiszolgálása és kellő tájékoztatósa valamennyi
dohánytermék-kiskereskedő érdeke. Jelen tájékoztató levél összeállításával az ND Nonprofit
Zrt. tájékoztatást kíván nyújtani a változó jogszabályi környezet megismeréséhez, mely nem
minősül jogszabály értelmezésnek.
A. Európai Unió dohánytermék irányelvének hazai harmonizációja
Az Európai Unió 2014-ben elfogadott 2014/40/EU irányelvének hazai átültetése az alábbi
főbb témák köré csoportosítható:
1.) Egységes csomagolás
Az irányelv lehetővé teszi az úgynevezett egységes csomagolás bevezetését, melynek
következtében a cigaretta és a fogyasztási dohány esetében egységes külső megjelenés
(egységes színvilág, márka feltüntetés) kerül bevezetésre. Ennek részletes szabályait a
módosított Korm. rendelet 6/A – 6/F, 7. és 8. §-a írja elő. Fontos, hogy az egységes
csomagolás bevezetése fokozatosan történik (lásd az ütemezést az alábbi 5.) pontban),
ugyanakkor elvileg már 2016. augusztus 20-tól is előfordulhatnak a piacon egységes
csomagolású dohánytermékek. A szivart, szivarkát, és pipadohányt az egységes
csomagolás nem érinti.
2.) Egészségvédelmi figyelmeztetés
A dohánytermékek esetében – a szivart, szivarkát és pipadohányt ide nem értve –
egységesen változik a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elhelyezése, mérete,
tartalma, valamint egységes figyelem felhívó tájékoztatás kerül elhelyezésre.

A legszembetűnőbb változás az lesz, hogy a cigaretta és fogyasztási dohány termékeken a
képpel kombinált figyelmeztetés mindkét oldalra elhelyezésre kerül, méghozzá 65 %-os
mértékben. Emiatt a dohánytermékek csomagolása már 2017. május 20-tól látványosan
megváltozik (függetlenül attól, hogy az egységes csomagolás is később bevezetésre kerül).
Az említett változások főbb elemei a vonatkozó részletszabályok ismertetése nélkül az
alábbiak:
„6/A. § (1) Dohányzásra szánt dohányterméket forgalomba hozni csak abban az esetben
lehet, ha annak minden csomagolási egysége és minden gyűjtőcsomagja – szembetűnően,
kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, eltávolíthatatlan nyomtatással, letörölhetetlenül,
magyar nyelven – egyaránt tartalmazza
a) egyik oldalsó felületén, az oldal legalább 50%-át kitevő felületen az „A dohányzás
halált okoz – szokjon le most!” általános figyelmeztetést,
b) másik oldalsó felületén, az oldal legalább 50%-át kitevő felületen az „A dohányfüst
több mint 70 rákkeltő anyagot tartalmaz.” tájékoztatást, és
c) mindkét főoldalán, az oldal legalább 65%-át kitevő felületen az 5. mellékletben
meghatározott lehetőségek közül a gyártó által választható kombinált
egészségvédő figyelmeztetést.”
„6/E. § (1) A füst nélküli dohánytermékek valamennyi csomagolási egységén és minden
gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni a következő egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a
dohánytermék károsítja az Ön egészségét és függőséghez vezet.”
6/F. § (1) A dohányzási célú gyógynövénytermékek valamennyi csomagolási egységének és
bármely gyűjtőcsomagjának elülső és hátsó külső felületén fel kell tüntetni a következő
egészségvédő figyelmeztetést: „E termék dohányzási célú fogyasztása károsítja
egészségét.”
19/B. § (5) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeinek és
gyűjtőcsomagjainak két legnagyobb felületén, mindkét felületnek legalább a 30%-át kitöltő
módon fel kell tüntetni a következő egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a termék nikotint
tartalmaz, amely erős függőséget okozó anyag.”
„19/B. § (5) A dohányzást imitáló elektronikus eszköz csomagolási egységeinek és
gyűjtőcsomagjainak két legnagyobb felületén, mindkét felületnek legalább a 30%-át kitöltő
módon, a 19/B. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fel kell tüntetni a következő
egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a termék dohányzást imitáló elektronikus eszköz.
Használata gyermekek számára nem ajánlott.”
A fenti rendelkezések Önre is tartalmaznak tájékoztatási kötelezettséget az alábbiak
szerint!
A dohánytermékek csomagolásán túl, a dohányterméket árusító üzlethelyiségben az alábbi
általános figyelmeztetést kell elhelyezni a következő feliratokkal , azzal, hogy a „Segítség a
leszokáshoz: 06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu” szövegű kibővített figyelmeztetés
legkisebb felülete 420x594 mm kell legyen:



„A dohányzás halált okoz – szokjon le most!”
„Segítség a leszokáshoz: 06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu”

A részletes szabályozást megtalálhatja a módosított Korm. rendelet 6/A – 6/F, 7. és 8.§ában.
A dohányterméket árusító üzlethelyiségben az új egészségvédelmi figyelmeztetést
már 2016. augusztus 20-ától el kell helyezni.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szivarkák 2017. május 20. után is a maihoz hasonló
csomagolásban jelennek majd meg (a képek mérete nem, de tartalma megváltozik).
3.) Adalékanyagok
A jogszabály felsorolja azon adalékanyagokat, melyeket a dohánytermékek már nem
tartalmazhatnak.
A szabályozás változása a dohánytermék kiskereskedelmét főként akként érinti, hogy
megszűnik a jellegzetes ízesítésű (pl. cseresznyés, almás, stb.), majd később a mentolos
ízesítésű cigaretták és cigarettadohány forgalmazási lehetősége is.
Nem tartalmazhatnak a Kormányrendeletben meghatározott adalékanyagot a 2016.
november 20-a után gyártott elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló
elektronikus eszközök sem. Így többek között ízesítő anyagot, vitaminokat, koffeint, taurint,
egyéb élénkítő hatású vegyületeket.
A legfontosabb szabályozás ugyanakkor az, hogy 2017. május 20-tól semmilyen
kapszulás – így tehát mentolos kapszulás – dohányterméket sem lehet a továbbiakban
forgalmazni. A „hagyományos” mentolos termékek 2020. május 20-ig
megmaradhatnak, ugyanakkor Magyarországon 2017. május 20. után semmilyen
kapszulás (pattintós) termék nem maradhat a piacon.
A részletes szabályozást megtalálhatja a módosított Korm. rendelet 4/A. §; 9/A. §-ában.
4.) Csomagolási egységek
Az új csomagolású dohánytermékek kiszerelése a következő lehet:
 cigaretta esetében legalább 20 db, de legfeljebb 25 db cigarettát tartalmazó csomag;
 szivarkának nem minősülő szivar esetén darab vagy doboz;
 szivarka esetén legalább 5 darabot tartalmazó doboz;
 fogyasztási dohány esetében 30, 40, vagy legfeljebb 50 gramm fogyasztási dohányt
tartalmazó téglalap alakú vagy álló tasak;
 rágásra szolgáló vagy tüsszentésre szolgáló dohánytermékek esetében tasak vagy
doboz.
Elektronikus cigaretta és utántöltő flakon esetében:
 nikotintartalmú folyadék kizárólag kifejezetten erre a célra szolgáló, legfeljebb 10 ml
űrtartalmú utántöltő flakonokban, eldobható elektronikus cigarettákban vagy egyszer
használatos patronokban hozható forgalomba, és a patronok vagy a tartályok
űrtartalma nem haladhatja meg a 2 ml-t.
5.) Időbeli hatálybalépés
I.

Dohánytermékek

Főszabály:
2017. május 20. napjáig árusíthatóak már piacon lévő 2016. augusztus 19-én hatályos
szabályoknak (csomagolás, ízesítés, legkisebb kiszerelési egység) megfelelő
dohánytermékek eredeti formájukban, azt követően már nem forgalmazhatók. Felhívjuk
figyelmét, hogy a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő dohánytermékek 2017.
május 20. után nem forgalmazhatóak, így az esetlegesen a dohányboltban bent ragadó
készleteket sem a gyártók, importőrök, sem az ODBE nem veszi vissza.
Különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy 2017. május 20-tól már csak az új,
mindkét oldalon legalább 65 %-os képes figyelmeztetést tartalmazó felirat árusítható a

dohányboltban, és ugyanezen naptól már semmilyen kapszulás termék sem
árusítható. Nem érdemes tehát „készletet építeni”, mivel 2017. május 20-tól kifejezett
értékesítési tilalom van.
Főszabály alóli kivételek:
(a) 2019. május 20-ig forgalmazhatóak az egységes csomagolás alkalmazása
nélkül (de a 65 %-os képes feliratokkal) azon, már forgalomba lévő
dohánytermékek, melyek 2016. április 30-ig az Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóságnál, vagy az ND Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra kerültek és azokon kizárólag
a jogszabályi rendelkezésből eredő változásokat (legkisebb kiszerelési egység,
ízesítés tilalma, 65 %-os képek) hajtják végre.
(b) 2018. május 20-át követően kizárólag egységes csomagolásban jelenhetnek
meg a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 20-át megelőzően
forgalomba hozott új márkák és új alfajták.
(c) 2016. augusztus 20-át követően kizárólag egységes csomagolásban
jelenhetnek meg a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 19-ét
követően forgalomba hozott új márkák és új alfajták.
(d) 2016. augusztus 20-át követően kizárólag egységes csomagolásban
jelenhetnek meg bármely a jogszabály módosítással össze nem függő változás
esetében a 2016. április 30-ig regisztrált, valamint a 2016. április 30-át követően
regisztrált és 2016. augusztus 20-át megelőzően forgalomba hozott új márkák és új
alfajták.
(e) 2020. május 20-át követően nincs lehetőség „hagyományos” mentolos
ízesítésű cigaretta és cigarettadohány forgalmazására sem.
A jogszabályváltozás így elegendő időt biztosít a régi csomagolású, illetve az ízesített
dohánytermékek kivezetésére, dohányboltok készletéből történő kifuttatására.
Ugyanakkor, fontos tudni, hogy a fenti határidőket akként kell értelmezni, hogy ezen
napoktól már nem lehet a jogszabályoknak meg nem felelő termékeket értékesíteni
(hiába marad az készleten a dohányboltban). Éppen ezért a gyártók és a
kiskereskedők közös érdeke a fokozatos átállás biztosítása.

II.

Elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus
eszköz

Főszabály:
2016. május 20. napjától kizárólag olyan elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és
dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalmazható, mely a nemdohányzók védelméről és
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) szerint annak gyártója, vagy importőre által a forgalomba
hozatal előtt hat hónappal be lett jelentve az egészségügyi államigazgatási szervnek, azaz
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban:
„OGYÉI”).
Főszabály alóli kivételek:
(a) 2017. május 20-áig hozhatók forgalomba a 2016. november 20-a előtt gyártott
elektronikus cigaretták, valamint utántöltő flakonok.

(b) 2016. december 20-ig kell megtenni az Nvt. szerinti bejelentést, a 2016. május 19-én
már forgalomban lévő elektronikus cigaretta esetében.
B. Az árbejelentés változása
1.) Zárjegy
A 2017. január 1. napján hatályba lépő a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. tv. (a
továbbiakban: új Jöt.) rendelkezése értelmében a dohánytermékekre az adójegy helyett
zárjegy fog kerülni. Ezen változás következménye, hogy a dohánytermékeket a Vámhatóság
által közzétett áron kell majd a dohánytermék-kiskereskedőknek értékesíteni. A jogalkotó a
kellő átmenet biztosítása érdekében 2017. március 1-jéig biztosít lehetőséget az adóraktárengedélyes, bejegyzett kereskedő és importáló számára adójeggyel ellátott
dohánygyártmány szabad forgalomba bocsátására. Az új Jöt. nem határozza meg az
adójeggyel ellátott termékek kiskereskedelmi értékesítésének véghatáridejét.
Felhívjuk azonban azon fogyasztóvédelmi rendelkezésre szíves figyelmét, hogy amennyiben
egy azonos termék a több árszinten való árfeltüntetése is megtörténik a dohányboltban,
abban az esetben az olcsóbb terméket kell a fogyasztó számára értékesíteni.
Budapest, 2016. szeptember 8.
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