
 

2001. évi I. törvény 

a gazdasági reklámtevékenységr�l szóló 1997. évi LVIII. törvény 
módosításáról 

1. § Beépítve: Grtv. 2.§ 
2. § Beépítve: Grtv. 3.§ 
3. § Beépítve: Grtv. 5/A.§ 
4. § Beépítve: Grtv. 7.§ 
5. § Beépítve: Grtv. 7/A-C.§ 
6. § (1) Beépítve: Grtv. 9.§ (1)-(2) 
(2) Beépítve: Grtv. 9.§ (3)-(5) 
7. § Beépítve: Grtv. 10.§ (3)-(5) 
8. § Beépítve: Grtv. 13.§, 13/A.§ 
9. § (1) Beépítve: Grtv. 14.§ (1) 
(2) Beépítve: Grtv. 14.§ (3) 
10. § Beépítve: Grtv. 15.§ (2) 
11. § (1) Beépítve: Grtv. 16.§ (2) 
(2) Beépítve: Grtv. 16.§ (3)-(4) 
12. § (1) Beépítve: Grtv. 17.§ (2) 
(2) Beépítve: Grtv. 17.§ (3) 
13. § (1) Beépítve: Grtv.  19.§ 
(2) Beépítve: Grtv. 19/A.§ 
14. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2001. március 1-jén lép 

hatályba. 
(2) Az 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) e törvény 8. §-ával megállapított 13. §-

a 2001. július 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 13. §-ban foglalt tilalmakat szabadtéri 
reklámhordozó vonatkozásában 2002. január 1-jét�l kell alkalmazni. 

15. § (1) A 13. §-ban foglalt tilalom nem terjed ki azokra az elnevezésekre, megjelölésekre 
vagy árujelz�kre, melyeket e törvény hatálybalépését megel�z�en jóhiszem�en közösen 
alkalmaztak dohányáru és más áru vonatkozásában, feltéve, hogy az elnevezés, megjelölés vagy 
árujelz� használatának a módja egyértelm�en megkülönböztethet� a dohányáruk vonatkozásában 
alkalmazott használattól. 

(2) A 13. §-ban foglalt tilalom hatálybalépését követ�en dohányáru vonatkozásában nem 
alkalmazható olyan elnevezés, megjelölés vagy árujelz�, amelyet más árunál alkalmaznak, 
kivéve, ha a tilalom hatálybalépését megel�z�en a dohányárut ezzel az elnevezéssel, 
megjelöléssel, árujelz�vel már forgalomba hozták. 

(3) A tilalom hatálybalépését követ�en forgalomba hozott, dohányárutól különböz� áru 
vonatkozásában nem alkalmazható olyan elnevezés, megjelölés és árujelz�, amelyet dohányáru 
vonatkozásában már használnak, kivéve, ha a használat módja egyértelm�en megkülönböztethet� 
a dohányáru vonatkozásában alkalmazott használattól. 

(4) A gazdasági és közlekedési miniszter - az egészségügyi miniszter véleményének 
meghallgatásával - nemzetgazdasági szempontból kiemelked� jelent�ség� esemény 



vonatkozásában, különös méltánylást érdeml� esetben, kérelemre, meghatározott id�re felmentést 
adhat a Grtv. 13. §-ában foglalt tilalom alól. 

(5) A (4) bekezdésben szabályozott felmentés kizárólag olyan, évente a Magyar Köztársaság 
területén megrendezett esemény vonatkozásában adható, amelyet els� alkalommal 1990. január 1. 
napját megel�z�en rendeztek és megrendezésére 2004. május 1. napját megel�z�en kötöttek 
szerz�dést.. 

16. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidej�leg a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény 34. §-a (4) bekezdésének i) pontja hatályát veszti. 

(2) 2001. július 1-jén a Grtv. 12. §-a (1) bekezdésének „dohányárut vagy” szövegrésze hatályát 
veszti. 

(3) Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter, hogy az egészségügyi miniszterrel egyetértésben 
a Grtv. 15. § (4) bekezdésében foglalt felmentés megadására vonatkozó eljárási szabályokat 
rendelettel meghatározza. 

17. § (1) a) Beépítve: 1999. évi  LXXV. törvény 11.§  
b) Beépítve: 1999. évi LXXV. törvény 12.§  
(2) Beépítve: 1999. évi LXIX. törvény 145.§ 

 


