
244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 

a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint 
a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről 

A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a) és b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) Ez a rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Tv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre, 
illetve a dohányboltban forgalmazott termékekre, és a Tv., valamint e rendelet 
rendelkezései szerint szolgáltatott adatok felhasználására terjed ki. 

(2) E rendelet alkalmazásában: 
érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek. 

2. A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség1 

2–4. §2 

3. A regisztrációs kötelezettség 

5. § (1) Annak érdekében, hogy az érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-
vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget egységesen lehessen teljesíteni 
azok, akik érintett terméket Magyarországon először szabad forgalomba 
bocsátanak, kötelesek az érintett termék valamennyi fajtáját – az 1. melléklet 1. 
pontjában meghatározott dohánytermékek esetében az ahhoz tartozó 
kiskereskedelmi eladási árral együtt – a részvénytársaságnál a dohánytermék-
kiskereskedők bármelyike részére történő első értékesítést megelőző legalább 10 
nappal bejelenteni (a továbbiakban: regisztráció). 

(2) A regisztrációs kötelezettségnek a 3. melléklet szerinti tartalommal kell eleget 
tenni. A bejelentéssel együtt az adott érintett termékből legalább három egységnyi 
mintát is át kell adni, melyet a részvénytársaság megőriz. 

(3) A részvénytársaság a hiánytalan regisztrációt a bejelentést követő 5 napon 
belül tudomásul veszi, és az érintett termékek egyedei azonosítóját (cikkszámát) a 
dohánytermék-kiskereskedők részére hozzáférhetővé teszi. 

(4) A dohánytermék-kiskereskedő köteles gondoskodni arról, hogy az általa 
forgalmazott termékekről az e rendelet szerinti nyilvántartás-vezetési, illetve 
adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor kizárólag a részvénytársaság által 
kibocsátott egyedi azonosító feltüntetésével tegyen eleget. 

(5) A már regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén 
az érintett terméket új terméknek kell tekinteni. Ennek megfelelően a regisztrációs 



kötelezettségnek akkor is újra eleget kell tenni, ha az 1. melléklet 1. pontjában 
meghatározott dohányterméknek kizárólag a kiskereskedelmi eladási ára változik 
meg. A kizárólag a kiskereskedelmi árváltozás miatti újbóli regisztráció során a (2) 
bekezdésben szereplő mintaadási kötelezettség nem alkalmazandó. 

(6) Az érintett termékek regisztrációját első alkalommal 2013. augusztus 1-jéig 
kell teljesíteni. 

4. Az adatok feldolgozása3 

6. §4 

5. Az adatok felhasználása5 

7. §6 

6. Egyéb rendelkezések 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését 
követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 2., 4. és 5. alcíme, valamint 2. melléklete 2013. szeptember 1-jén 
lép hatályba. 

9. § A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési 
eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. 
melléklet szerint módosul. 

1. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre: 
1. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 

szóló 2003. évi CXXVII. törvény 96. §-ában meghatározott 
a) cigaretta 
b) szivar 
c) szivarka 
d) finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány) 
e) egyéb fogyasztási dohány (pipadohány) 
f) bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban 

az esetben is, ha csupán részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított 
formában, akár nem ilyen formában – dohányt 

2. a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a 
kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 
alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben 
meghatározott 

a) cigarettapapír, akár cigarettapapír-lap, akár cigarettapapír-hüvely formájában 
hozzák azt forgalomba, 

b) füstszűrő 

2. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez7 

3. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez 



A nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek 
regisztrációs lapjának tartalmi elemei: 

1. A bejelentő neve, címe, adószáma, jövedéki engedély száma 
2. A bejelentő minőségének megjelölése (dohánytermék-nagykereskedő; egyéb 

érintett termék esetében első forgalmazó) 
3. A termék megnevezésére, lényegére vonatkozó információk: 
a) típusa 
b) márkaneve/márkajelzése 
c) alfajtája (ha megkülönböztethető) 
d) egyedi jellemző (ha megkülönböztethető) 
e) a termék rövid leírása 
f) egyéb jellemző kódok (így különösen: EAN kód, Vámtarifaszám) 
4. A termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve 
5. A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási 

mennyiségei 
6. Dohánytermék esetén a dohánytermék: 
a) mérete (mm) 
aa) összes hosszúság (cigaretta, szivarka, szivar), 
ab) vágatszélesség (fogyasztási dohány) 
b) kémiai jellemzők 
ba) nikotintartalom (mg/cigaretta), 
bb) kátránytartalom (mg/cigaretta), 
bc) szén-monoxid-tartalom (mg/cigaretta) 
c) mennyiségi jellemzők 
ca) a fogyasztói csomagolási egységben levő darabszám (cigaretta, szivar, 

szivarka), 
cb) a fogyasztói csomagolási egységben levő termék tömege (fogyasztási dohány, 

rágásra vagy tüsszentésre szolgáló dohánytermék), 
cc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, stb.) 
d) füstszűrő alkalmazása. 
7. A dohánytermék kiskereskedelmi (fogyasztói) értékesítési ára; egyéb termék 

esetén az első javasolt fogyasztói ár. 

4. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

1. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési 
eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
engedélyezési rendelet) 1. melléklet 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„1.5. A dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése – ide nem értve a Tv. által 
lehetővé tett kivételes dohányértékesítési lehetőséget (mozgóbolt) – kizárólag 

a) a dohánybolt üzletterében, vagy 
b) a Tv. rendelkezéseinek megfelelő esetben az elkülönített helyen, azaz az üzlet 

térben leválasztott helyiségrészén belül történhet. 



A b) alpont alkalmazásában az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott 
helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, 
nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal, vagy függönnyel 
elkülönül.” 

2. Az engedélyezési rendelet 1. melléklet 1.7. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„1.7. Az 1.5. pont b) alpont alkalmazásában a dohánytermék fizikai átadására 
minden esetben az elkülönített helyen belül kerülhet csak sor; adott esetben – ha az 
üzlet üzemeltetője és a koncesszió jogosultja ugyanazon személy – az értékesítés 
más elemei (pl. az áru pénztárgépben való rögzítése) történhetnek az üzlethelyiség 
más részében is.” 

 
1 A 2. alcím (2–4. §) a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép 
hatályba. 
2 A 2. alcím (2–4. §) a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép 
hatályba. 
3 A 4. alcím (6. §) a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
4 A 4. alcím (6. §) a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
5 Az 5. alcím (7. §) a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép 
hatályba. 
6 Az 5. alcím (7. §) a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép 
hatályba. 
7 A 2. melléklet a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 

 


