KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az SZTFH_DK03 JELŰ NYOMTATVÁNYHOZ
DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
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I. Általános tudnivalók
1. Mire szolgál az SZTFH_DK03 jelű nyomtatvány?
Az SZTFH_DK03 jelű nyomtatványon a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
szüneteltetése kérelmezhető1 a 181/2013. (VI. 7.) számú Korm. rendelet alapján. A
szüneteltetés a kiadott engedély hatálya alatt legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb
hat hónapos időtartamra kérhető.
[1 Ennek szabályait a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó
engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 10/A §-a tartalmazza.]
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) akkor
határoz a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése iránti kérelemnek
megfelelően, ha a jogosultság gyakorlásával azonos településen legalább egy dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység folyik. A határozat annak kézhezvétele napjától feljogosítja a
kérelmezőt arra, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét a határozatban
megjelölt időtartamban szüneteltesse.
A szüneteltetés ideje alatt a szüneteltetés módosítható (egy újabb SZTFH_DK03 jelű
nyomtatványon), tehát a szüneteltetés időtartama meghosszabbítható, illetve lerövidíthető.
Ennek feltétele, hogy a dohánytermék-kiskereskedő a szüneteltetés módosítása iránti kérelmet
a szüneteltetés időtartamán belül, az ügyintézési határidőre is figyelemmel, időben nyújtsa be.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha a szüneteltetést – akár a kérelem késedelmes benyújtásából
eredően – a szüneteltetés érvényességi idejének lejártából fakadóan működési nap szakítja
meg (tehát a szüneteltetés nem folyamatos), úgy a beadvány következő alkalommal
előterjesztett szüneteltetési kérelemnek minősül.
Jogutódlás esetén a tevékenység szüneteltetésének engedélyezése során a hatóság figyelembe
veszi a jogelőd által benyújtott szüneteltetésre irányuló kérelmeket.

2. Kire vonatkozik?
Dohánytermék-kiskereskedő, aki rendelkezik dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre
jogosító engedéllyel.2
[2 Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdés]

3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?
A SZTFH_DK03 jelű nyomtatványt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a
Hatósághoz.

A nyomtatványok elektronikusan a Koncesszió Jogosult vagy Koncessziót Gyakorló
bejelentett e-mail címéről nyújtható be. Az ND Nonprofit Zrt. központi e-mail címeire –
előreláthatóan 2021. december végéig – továbbra is megküldhetik beadványaikat. Az SZTFH
központi e-mail címeinek, illetve hivatali kapujának e-papíron keresztül történő bevezetésekor
pedig kellő időben tájékoztatni fogjuk tisztelt Ügyfeleinket.

4. Hol található a nyomtatvány?
A nyomtatvány elérhető a Hatóság honlapján.

5. Mi a nyomtatvány benyújtásának határideje?
A szüneteltetés iránti engedélyezési eljárás kérelemre indul, a szüneteltetés megkezdésének
időpontja előtt már rendelkezni kell az engedéllyel.

6. Hogyan módosítható a nyomtatvány?
Javítás a Hatóság felhívása alapján
A Hatóság a nyomtatvány helyességét megvizsgálja, és szükség esetén az ügyfelet határidő
kitűzésével hiánypótlásra, nyilatkozattételre, iratbemutatásra szólítja fel.3
[3 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §, 63. §, 65. § (1)
bekezdés]
Ha a Hatóság hiánypótlásra szólította fel, akkor javítást követően a nyomtatvány ismét
benyújtható. Ilyenkor a nyomtatványon be kell jelölnie a „Hiánypótlás” rovatot, és a
„Hivatkozott ügyszám” rovatba be kell írnia az eredeti nyomtatvány vagy a felszólító
Hatósági-levél 10 jegyű azonosítóját, amelyek megtalálhatók a felszólító levélben.
Hiánypótlás esetén a nyomtatványban csak az „új”, azaz hiánypótlandó adatokat kell
megadni.

7. Mik a jogkövetkezmények?
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésre vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén a Hatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására
vonatkozó engedélyt visszavonhatja.4
[4 Korm.rendelet 10/A. § (5) bekezdés; Fdvtv. 23. (1) bekezdés e) pont]

8. További információ, segítség
Ha további kérdése van az adatlappal kapcsolatban, keressen minket bizalommal az alábbi
elérhetőségeinken!
Interneten:
•

a Hatóság honlapján a https://sztfh.hu -n.

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
•
•
•

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.)
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás
egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (Korm.rend.)
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

10. Milyen részei vannak a nyomtatványnak?
•

Főlap

II. Részletes tájékoztató
A nyomtatvány 1 lapból áll.

Főlap
B) rész:
Kérelmező adatai:
Adószáma: A dohánytermék-kiskereskedő részére a NAV által kiadott adóigazgatási
azonosító.
Engedélyszáma: A dohánytermék-kiskereskedő részére a NAV által kiadott, a „Dohánybolt
címe” rovatba beírt címen található dohányboltra vonatkozó engedély száma.
Koncessziós szerződés száma: A „Dohánybolt címe” rovatba beírt címen található
dohányboltra vonatkozó koncessziós szerződés száma.
Neve: Annak az egyéni vállalkozónak vagy gazdasági társaságnak a neve, akinek nevére a
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt kiadták.
Dohánybolt címe: Annak a dohányboltnak a címe (irányítószám, település, közterület
megnevezése, házszám bontásban), amelyre a kérelem vonatkozik, azaz ahol a dohánytermékkiskereskedő a tevékenységét szüneteltetni kívánja.
Szüneteltetés kezdő dátuma: A szüneteltetés első napja.
Szüneteltetés záró dátuma: A szüneteltetés utolsó napja.

C) rész:
Hiánypótlás rovat: X-szel kell jelölni, ha a Hatóság hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt,
és ő a felszólításnak tesz eleget ezen a nyomtatványon. Hiánypótlás jelölése esetén a
„Hivatkozott ügyszám” rovatot is ki kell tölteni.
Hiánypótlás esetén a nyomtatványban csak az „új”, azaz hiánypótlandó adatokat kell
megadni.
Hivatkozott ügyszám: Ebben a rovatban hiánypótlás esetén az eredeti nyomtatvány vagy a
Hatóság által küldött felhívás iktatószámát kell feltüntetni (10 karakter).

D) rész:
A kérelem jellege: Meg kell jelölni a kérelem jellegét:
•
•
•

U = Új
M = Módosítás
V = Visszavonás

E) rész:
A nyomtatványon feltüntetett adatok hitelességét a benyújtási módnak megfelelő, a
hitelesítésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
Bejelentő azonosító: Ebben a rovatban az ügyfél, illetőleg a képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy adóazonosító jelét kell megadni.
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

