Jelentkezési felhívás
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. – a továbbiakban „Társaság.”),
mint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) alapján lebonyolított koncessziós pályázati eljárások
közreműködője ezennel
felhívja
azon magánszemélyeket, akik a 2013. február 22-i beadási határidővel (2013. április 22-i eredményhirdetéssel)
zárult, a dohánytermékek-kiskereskedelmének átengedésére vonatkozó nyilvános koncessziós eljáráson
(„Pályázaton”) pályázatot nyújtottak be, de jogosultságot nem nyertek, és megfelelnek az alábbi
követelmények mindegyikének – köztük különösen annak, hogy legalább 20 éve döntően dohánytermék
értékesítésével foglalkozó szakboltot üzemeltetnek – az alább meghatározott időpontig a megadott módon
jelentkezzenek írásban a Társaságnál.
I.

Csak az a magánszemély jelentkezzen, aki:
(i)
a Pályázaton határidőben pályázatot nyújtott be, ÉS
(ii)
a Pályázaton egyetlen koncessziós jogosultságot sem nyert, ÉS
(iii)
a jelen felhívás közzétételekor az alábbi II. pontban részletezett kritériumok szerinti – legfeljebb 1
darab – kiskereskedelmi egységet (trafikot) üzemeltet úgy, hogy azt vagy
•
egyéni vállalkozóként teszi, vagy
•
olyan gazdasági társaság útján, amelyben ő, és/vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (vagy
ők együttesen) legalább minősített többségű (hetvenöt százalékos) szavazati joggal rendelkezik,
és amely gazdasági társaságnak bejegyzett főtevékenysége a dohányáru-kiskereskedelem
(TEÁOR 4726), ÉS
(iv)
máshonnan nem származik jövedelme - ide nem értve az állam által folyósított bármilyen juttatást,
ellátmányt (pl. nyugdíj, szociális juttatás stb.), vagy a kamatjövedelmet.

II. A fenti I. pont alkalmazásában a kiskereskedelmi egység akkor minősül trafiknak, ha:
(a) ebben az üzlethelyiségben kizárólag kiskereskedelmi tevékenység folyik, ÉS
(b) a kiskereskedelmi egységből származó éves nettó árbevétel nem haladja meg a 100.000.000.- Ft-ot
(százmillió forintot), ÉS
(c) az adott kiskereskedelmi egységből származó éves árbevétel az elmúlt öt lezárt üzleti év átlagában
legalább 80 % (nyolcvan százalék) mértékig kizárólag a Törvény szerint meghatározott dohánytermék
kiskereskedelmi értékesítéséből keletkezett, ÉS
(d) az adott kereskedelmi egység 1993. január 1. előtt kezdett üzemelni, és azóta változatlan helyen, – az
öröklés esetét ide nem értve – változatlan tulajdonosi viszonyokkal üzemel, ÉS
(e) a kiskereskedelmi egység nem tartozik semmilyen hálózathoz (beszerzési társuláshoz, franchiserendszerhez stb.).
A felhívásra az annak mellékletét képező jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével, az alábbiak szerinti
mellékletek maradéktalan csatolásával, és kizárólag ajánlott tértivevényes levél útján lehet jelentkezni,
2013. május 21. napjáig postára adott küldeménnyel.
Postacím: Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 1398 Bp., Pf. 562.
*
A jelentkezéshez mellékelni kell (egyszerű másolatban):
1)
2)

az elmúlt öt lezárt üzleti év teljes, aláírt beszámolóját (egyéni vállalkozó jövedelmére irányadó
benyújtott éves bevallásait);
az elmúlt öt lezárt üzleti év ún. „áfa-kódonkénti” napi bevétel-összesítőt („pénztárgép éves
zárás”).
*

A Társaság a fentieken túlmenően további adatokat kérhet (így különösen számlák bemutatását), illetve
megkeresheti a hatóságokat, és más módon is jogosult annak igazolását kérni, hogy a jelentkező a fentiek
szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2013. május 13.

Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

Jelentkezési űrlap
(a Jelentkezési Felhíváshoz)
Pályázó neve:
Pályázó állandó lakcíme:
Pályázó magánszemély adóazonosító jele:
Azon település azonosító kódja (vagy
megnevezése), amelyen a pályázó pályázott, és
amelyen az az általa jelenleg üzemeltetett trafik van
(pl.: HU0013 – Abony)
A Pályázó által jelenleg üzemeltetett trafik
pontos címe (elhelyezkedése):
elnevezése
Azon gazdasági társaság megnevezése, mely útján
a Pályázó jelenleg a trafikját üzemelteti –
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó
személy megjelölése.
Azon gazdasági társaság adószáma, mely útján a
Pályázó jelenleg a trafikját üzemelteti –
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó
adószáma.
Azon gazdasági társaság cégjegyzékszáma, mely
útján a Pályázó jelenleg a trafikját üzemelteti.
Pályázó telefonszáma:
Pályázó e-mail címe (ha van):

Alulírott teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és a Társaság
által közzétett „Jelentkezési Felhívás”-ban foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelelek. Tudomásul
veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az adataimat a Társaság kezelje. Tudomásul veszem, hogy a jelen
nyilatkozat, és az annak alapján végzett bármely jogcselekmény nem minősül jogorvoslatnak a Társaság részéről
sem (tekintettel arra, hogy az a Pályázati Kiírás szerint kizárt), továbbá azt, hogy a Társaság tőlem további
adatokat (pl. számlák, főkönyv bemutatása stb.) kérhet, és az adatok ellenőrzésére a hatóságokat megkeresheti,
melyhez ezennel kifejezetten hozzájárulok.
Kelt: ___________, 2013. május ____ napján.

_______________________
Pályázó aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú1:

Tanú2:

Név: …………………………………….

Név: ……………………………………..

Lakcím: …………………………………

Lakcím: …………………………………

Aláírás: ……………………………….…

Aláírás: ……………….…………………

Szig.szám: ………………………………

Szig.szám: ………………………………

Mellékletek csatolandók (a felhívás szerint)!

