
A vidékfejlesztési miniszter 122/2011. (XII. 21.) VM rendelete
a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló
102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet] 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § s) és w) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben a következõket

rendelem el:

1. § (1) A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„17. Bejegyzett kereskedõ: a Jöt. 7. § 16. pontjában meghatározott személy.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ 22. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„22. Export: olyan jövedéki terméknek Európai Unión kívüli államba történõ értékesítése, amelyet a vámhatóság

végleges rendeltetéssel Európai Unión kívüli államba kiléptet.”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedõ, és a tároló adóraktár engedélyese köteles a szabadforgalomba

bocsátás elõtt a regisztrációs lap egy további példányát nyilvántartásba vétel céljából a Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Hatóságnak (a továbbiakban: NFH) megküldeni.”

3. § Az R. a 4. §-t követõen a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Az 1. számú melléklet szerinti regisztrációs lap adattartalmáról az NFH hatósági nyilvántartást vezet.”

4. § Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § A Magyar Köztársaságban export és az Európai Unió más tagállamába történõ értékesítés céljára elõállított

dohányterméknek az 5. §-ban meghatározott elõírásoknak kell megfelelnie.”

5. § (1) Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében a „bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõnek” szövegrész helyébe a „bejegyzett

kereskedõnek”,

b) 3. § (2) bekezdésében, a 6. § c) pontjában, a 9. § (7) bekezdésében, valamint a 16. § (1) bekezdésében

a „bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ” szövegrész helyébe a „bejegyzett kereskedõ”,
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c) 16. § (2) bekezdésében a „bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõt” szövegrész helyébe a „bejegyzett kereskedõt”,

d) 17. § (1)–(4) bekezdésében a „bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõnek” szövegrész helyébe a „bejegyzett

kereskedõnek”,

e) 17. § (6) bekezdésében, az 1. számú mellékletének 1. pontjában, valamint az 1. számú melléklete szerinti

regisztrációs lap aláírójának személyét meghatározó szövegrészében a „bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ”

szövegrész helyébe a „bejegyzett kereskedõ”

szöveg lép.

(2) Az R. 16. § (2) és (3) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R. 11. § (1) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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