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Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja a Konceszsziós Szerződés aláírását követően a dohánybolt megnyitásával, illetve működtetésével kapcsolatos tudnivalók rövid összefoglalása.
Az általános tájékoztató összeállítása a 2012. december 15. napján közzétett és 2013. február 4-én részben módosított Pályázati Kiírás, a fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény hatályos rendelkezései, valamint további
vonatkozó jogszabályok, és az általános tartalmi elemeket tartalmazó Koncessziós Szerződés és mellékletei alapján történt.
Az általános tájékoztató nem veszi/nem veheti figyelembe az Ön által benyújtott pályázatban, illetve a Koncessziós Szerződésben tett egyedi vállalásokat.
A speciális esetekkel összefüggő kérdéseit a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. koncesszió ellenőreinek, valamint a telefonos Ügyfélszolgálat
telefonvonalán, a hatóságok és jövendő kereskedelmi partnerei ügyfélszolgálatain teheti fel.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató a Nemzeti Dohány-kereskedelmi Nonprofit Zrt. weboldalán (www.nemzetidohany.hu) is
megtalálható.
Sikeres munkát kívánva,
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

Jelen tájékoztató annak kiadási napján hatályos jogszabályok, valamint Pályázati Kiírás
alapján készült.
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TARTALOMJEGYZÉK
lA

tájékoztatóban hivatkozott vonatkozó jogszabályok

I. rész: a dohánybolt megnyitásával kapcsolatos legfontosabb
információk, feladatok, kötelezettségek
l A dohányboltok területi elhelyezkedéséről
l A dohányboltra vonatkozó feltételrendszerről
l A dohánybolt külső és belső kialakításáról
– Az arculati megjelenéssel kapcsolatos kötelező előírások dohánybolt
esetén
– Az arculati megjelenéssel kapcsolatos kötelező előírások elkülönített
hely esetén
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dohányboltban árusítható termékek köréről
– Megengedett tevékenységek
– Nem megengedett tevékenységek

lA

dohánybolt működésének megkezdésével kapcsolatosan
– A dohánybolt előzetes üzemeltetése és a dohánybolt 2013. július 1.
napjáig történő megnyitására tett vállalás
– A dohánybolt megnyitására vonatkozó kötelezettség a szerződéskötéstől számított legkésőbb 6 hónapon belül

l Vámhatósági

engedély iránti kérelem

– Vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtása
– Vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtásának előfeltételei
– Vámhatósági engedély iránti kérelem kötelezően csatolandó mellékletei
– Vámhatósági engedély iránti kérelem egyéb mellékletei
– Változás bejelentés, az engedély módosítása
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II. rész: a dohánybolt működtetésével kapcsolatos legfontosabb
információk, feladatok, kötelezettségek
l A dohányboltok nyitva tartásáról
Ellátási kötelezettség nem teljesítése esetén fennálló jogkövetkezmények
l A fogyasztók tájékoztatását szolgáló és a panaszkezelésre vonatkozó előírások
– Fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó előírások
lA

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó
szabályok
– Dohánytermék beszerzése
– A dohánytermék értékesítésének Jöt. szerinti szabályai
– A dohánytermék tárolása, raktározása
– Egyéb termékek beszerzése, forgalmazása
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dohányboltban forgalmazható termékek árainak feltüntetése
l A fogyasztók tájékoztatása, szakmai továbbképzés
l Fiatalkorúak védelmét szolgáló értékesítési tilalmak
– Gyermek- és fiatalkorút (18 éven aluli személyt) tilos kiszolgálni –
dohánytermékkel
– Gyermek- és fiatalkorút (18 éven aluli személyt) tilos kiszolgálni alkoholtartalmú itallal
l Marketing,

gazdasági reklámtevékenység, kereskedelmi kommunikáció
l A dohánybolt működési helyének megváltoztatásával kapcsolatosan
l A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló együttműködési kötelezettségéről
– Együttműködés szóróanyagok kihelyezéséről
– Együttműködés a tevékenység fokozott ellenőrzéséről és a forgalmi
adatok rendelkezésre bocsátásáról
– Együttműködés a működésre vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátásáról a Koncessziós Szerződésbe foglaltak ellenőrzése céljából
– Adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé
l Készpénzfizetés

teljesítésének mértéke
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III. rész: további hasznos információk
l Javaslat a dohánybolt belső arculatának kialakítására
l A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. február 7-én kiadott útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió
Ft-ot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról
l A megváltozott munkaképességű vagy legalább 3 hónapja egybefüggően
álláskereső státusz vonatkozásában tett vállalásokkal kapcsolatos előírások
– A Jogosultnak a megváltozott munkaképességű státusz vonatkozásában tett vállalásai
– A Jogosultnak a legalább 3 hónapja álláskereső státusz vonatkozásában tett vállalásai
l Nemzeti

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. elérhetőségei
l Engedélyező vám- és pénzügyőri igazgatóságok elérhetőségei
l A fogyasztóvédelmi hatóság területi felügyelőségeinek elérhetősége
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A tájékoztatóban hivatkozott vonatkozó jogszabályok:
la

fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
l a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
l a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
l a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény
l a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
l 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8/2004. (III.10.) PM rendelet
l az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
l a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
l a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény
l a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
l a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
l a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvény
l a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
l az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
l az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
l 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
l 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
l 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és
egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes
szabályairól
l 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
l 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű mun5

kavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról
l a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
l a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
l a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009.
(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 1.
l a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 237. § „Vásárló megkárosítása hamis méréssel vagy
számolással”
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I. rész
A dohánybolt megnyitásával kapcsolatos
legfontosabb információk, feladatok,
kötelezettségek
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A dohányboltok területi elhelyezkedéséről
Hivatkozások:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv)
l Pályázati Kiírás
Az elnyert koncessziós jog alapján az adott településen/kerületen, annak közigazgatási határán belül bárhol nyitható dohánybolt.
A fenti hivatkozások egyike sem tartalmaz további rendelkezést a megnyíló
dohánybolt értékesítési körzetére, illetve településen vagy kerületen belüli elhelyezkedésére vonatkozóan, így nem köti meg a megnyíló dohányboltok létesítési
helyét, azok egymáshoz viszonyított távolságát.
A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot a megkötött Koncessziós
Szerződésben meghatározott település/kerület közigazgatási területén kívül a
szerződéskötő fél nem gyakorolhatja. Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzője a tevékenységet mégis a Koncessziós Szerződés(ei)ben
meghatározott település/kerület közigazgatási területén kívül, vagy azon kívül
is gyakorolná, e tény megállapítását követően az állam a Jogosulttal kötött valamennyi Koncessziós Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Dohánytermék-kiskereskedelem dohánybolton kívül más üzletben is folytatható az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 2000 főt nem
haladja meg, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tehát:
csak olyan üzletben folytatható, ahol kialakítható olyan elkülönített, térben leválasztott, fenntartott helyiségrész, amely a dohányterméknek az üzletben kötött
egyéb jogügyletektől (értékesítéstől) elkülönített módon történő értékesítését
teszi lehetővé úgy, hogy a dohány-termék az üzletben megforduló fiatalkorú
számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem
azt megelőzően vagy követően ne legyen hozzáférhető.
Mind a dohányboltot, mind a más üzletet úgy köteles pályázó megválasztani,
hogy annak bárki által, akár gyalogosan is megközelíthető helyszínen kell
lennie.
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Dohányboltra vonatkozó feltételrendszerről
Hivatkozások:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (jelen dokumentum vonatkozásában a továbbiakban, mint: Fdvtv.) 3. § 8. pont és 12. §
l a 2012. december 15. napján közzétett Pályázati Kiírás
l a 2013. február 4-én részben módosított Pályázati Kiírás
Valamennyi üzlethelyiségnek, melyben dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni meg kell, hogy feleljenek a fenti hivatkozásban foglaltaknak.
Dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más
üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag jogszabály által
meghatározott termék forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve.
A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha
l az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy
nyitva tartásától) és
l annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül,
kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére
közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be.
„Kültér” alatt mindaz értendő, ami köznapi értelemben szokásosan így értelmezhető (pl. utca vagy tér – függetlenül attól, hogy az köz-, vagy éppen magánterületen van, ha megközelítése korlátozás nélkül lehetséges), illetve ide érthető az
olyan aluljáró is, amely „fedett” ugyan, de van legalább egy olyan „lejárata”, amely
0-24 órában bárki számára nyitott. Hasonlóképp kültérnek minősül az olyan
sétáló udvar, melynek kapuja (ünnepnapokon is) 0-24 órán keresztül nyitott és
bárki számára megközelíthető.
Nem minősülhet azonban elkülönült önálló üzlethelyiségnek
l egy olyan bevásárló-központbeli üzlethelyiség, amely csak a bevásárlóköz9

pont bejáratain át megközelíthető „sétáló” utcájáról érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen sétáló utcája a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején
kívül (ideértve pl. az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva, vagy a
látogatók elől bármikor elzárható,
l nem korlátozásmentes a megközelíthetőség akkor sem, ha a dohánybolt bejárata kapualjból közelíthető meg és a kapu nem állandóan nyitott,
l nem felel meg az önálló üzlet kívánalmának az sem, ha egy, már meglévő
bármilyen kereskedelmi egység jelenlegi bejáratát úgy alakítják át, hogy abban belülről egy “előteret” nyitnak, amelyből aztán a már meglévő bármilyen
üzlet és az üzemeltetni kívánt dohánybolt külön-külön bejárattal válna megközelíthetővé, kivéve, ha ezen előtér 0-24 órán keresztül (ünnepnapokon is)
nyitott és bárki számára megközelíthető.
Nincs meghatározva minimális alapterületet az üzlethelyiség vonatkozásában. Javasoljuk annak figyelembe vételét, hogy magának a jogügyletnek (értékesítésnek) az üzlethelyiség belső területén kell megtörténni, így erre figyelemmel
alakítsák ki azt.

Dohánybolt külső és belső kialakításáról
Hivatkozások:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
12. § (1)-(3) bekezdés
l 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 39. § és 40. §
l 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és
egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes
szabályairól
l Pályázati Kiírás
l Koncessziós Szerződés 3. számú melléklete
Az arculati megjelenéssel kapcsolatos kötelező előírások dohánybolt esetén
Az önálló dohánybolt külső felületén mindössze a következőket lehet és kell
10

jól láthatóan, az üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén megjeleníteni:
1. „Nemzeti Dohánybolt” felirat,
2. olyan kör alakú jelzés, melynek átmérője legalább 40 centiméter, és amelyen
fehér alapon fekete nyomtatással megjelenítésre kerül a következő szám:
„18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külső kerületén legalább egy 4 cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik,
3. a dohánybolt nyitva tartására, valamint üzemeltetőjére és elérhetőségére
vonatkozó adatok,
4. a Koncessziós Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés,
5. a dohányboltban forgalmazható nem-dohánytermék(ek) forgalmazása esetén az ilyen termék(ek)re utaló felirat vagy ábra.
A „Nemzeti Dohánybolt” feliratú táblából – igény esetén – egynél több darab is
kihelyezhető a dohánybolt külső felületén.
A dohánybolt külső felületén – ide nem értve a feljebb felsoroltakat – semmilyen olyan kép, látvány vagy szöveg nem jeleníthető meg, amely dohánytermékre,
dohányterméket kiegészítő termékre, illetve dohányzásra utal.
A dohánybolt kirakatában sem lehet kiegészítő termékeket elhelyezni, mint pl.
vízipipa, öngyújtó, cigarettatárca, stb.
A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb a dohánybolt megnyitásakor a Koncessziós Szerződés 3. számú mellékleteként csatolt műszaki leírás és ábrás képi rajznak mindenben megfelelő „Nemzeti Dohánybolt” feliratot
a dohánybolton a jogszabályi előírások szerint elhelyezni, rögzíteni és szükség
esetén (megrongálódás, elhasználódás, ellopás, elveszés, stb.) haladéktalanul pótolni.
A „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a Jogosult köteles legalább a dohánybolt
portáljának (bejáratának) a szélességével megegyező méretben a portál, bejárat
fölött maradandó fa, fém, vagy műanyag, illetve ezek kombinációjából készült
táblán biztonságosan elhelyezve megjeleníteni. A Jogosult az Fdvtv. alapján a dohánybolt külső felületén kötelezően megjelenítendő feliratokat úgy köteles elhelyezni, hogy ezen felirat(ok) a „Nemzeti Dohánybolt” feliratnál nagyobb helyet
nem foglalhat(nak) el, azt nem takarhatja/-ák ki.
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A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. jogosult továbbá az Fdvtv. 12.
§ (1) d. pontja szerinti „dohányboltra utaló egységes jelzés” használatát, annak a
dohánybolt homlokzati vagy egyéb meghatározott részén való elhelyezését egyoldalú nyilatkozatával előírni a Jogosult és/vagy Koncessziót gyakorló számára,
mely kötelezettségnek a Jogosult és/vagy Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb 45 napon belül – saját költségén – eleget tenni.
Az arculati megjelenéssel kapcsolatos kötelező előírások elkülönített hely
esetén
Abban az esetben, ha a dohánytermék kiskereskedelem – a 2000 főt meg nem
haladó települések esetében – dohánybolton kívül más üzletben történik,
ilyen esetben a fenti 1. és 2. pontban előírtakat az elkülönített helyen kell jól
láthatóan megjeleníteni.
Elkülönített hely az üzletben fenntartott olyan, térben leválasztott helyiségrész,
amely a dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített
módon történő értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló fiatalkorú számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt megelőzően, illetve azt követően ne legyen látható.
Ilyen esetben a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot és a 18-as karikát az elkülönített
helyen kell jól láthatóan megjeleníteni.
Ennek megfelelően a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a Jogosult köteles legalább
az elkülönített hely bejáratánál az elkülönítésre szolgáló felületnek a szélességével megegyező méretben maradandó fa, fém, vagy műanyag, illetve ezek kombinációjából készült táblán biztonságosan elhelyezve megjeleníteni.
Az Fdvtv.-ben kötelezően megjelenítendő, egyéb feliratokat azon üzlet külső,
utcai homlokzatán kell elhelyezni, amelyben az elkülönített hely kialakításra kerül. Erre tekintettel a dohányboltra utaló egységes jelzést, azaz a cégért is a külső,
utcai homlokzaton kell kihelyezni.
Az engedélyezési eljárás arculattal összefüggő részletei
A cégérek esetében Budapesten mindegyik kerületben engedélyezett a 0,5 m²
felület és a 0,75 m magasság. Ezen paraméterek alapján a tervezett körformánál
75 cm átmérőt jelent. A homlokzati falsíktól számított maximális kinyúlás 1,0
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m lehet (kivétel a II. kerület világörökségi területe, ahol ezen méret 0,5 m, valamint a IX. kerület belső magja, ahol 0,75 m).
A cégér műemléki környezetben monokróm kialakítású lehet. A javasolt vastagság 10 cm.
A vidéki települések építési szabályzatai nem foglalkoznak cégérekkel, azok kihelyezésével.
A cégtábla mérete – akár a fővárosban, akár vidéki településeken – maximum
2 m² lehet. Ennél nagyobb méretű cégtábla kihelyezésének peremfeltételeit –
konkrét helyszín ismerete esetén – a főépítésszel vagy a helyi Építési-Műszaki
Tervtanáccsal kel leegyeztetni.
A helyi építési szabályzatok a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló
224/2011. (X.21) Korm. rendeletre hivatkozva tiltják kihelyezni a villogó, káprázást okozó vagy futófényt tartalmazó reklám céljára szolgáló táblákat. Az ilyen
táblák nem készülhetnek fényvisszaverő anyagból és egyértelműen el kell különülniük a közlekedési tábláktól.
Figyelem! A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 39. § és 40. §-ában foglaltakra
hivatkozva a település (Budapesten a kerület) önkormányzatánál kérjenek tájékoztatást az üzletek külső arculatára, kihelyezhető felirataira, tábláira vonatkozó
szabályozásokról (pl. a dohányboltnak helyet adó épület műemlék, vagy történelmi városrészben található, stb.)
A cégér és a cégtábla grafikai alapjai
A dohányboltok külső felületén, illetve elkülönített hely esetén az elkülönítésre
szolgáló felületen a „Nemzeti Dohánybolt” felirat – amely magában foglalja az
Fdvtv. szerinti 18-as karikát is – jelenik meg cégtáblán.
A dohányboltra utaló egységes jelzés (a továbbiakban: cégér) a dohánybolt és
elkülönített hely esetén is az üzlethelyiség külső, homlokzati felületén kerül elhelyezésre.
A cégtábla vagy cégér háttere barna, az egyes elemek ezen fehér alapszínnel
jelennek meg.
A cégér kör alakú és a dohánybolt üzlethelyiségének homlokzati síkjára merőlegesen, függőlegesen jelenik meg. A cégér az üzlethelyiségek homlokzatainak ta13

lálkozásánál helyezkedik el, azokkal 45 fokot zár be. A cégér grafikai kialakítása
a mellékelt ábrát követi.
A kör közepén zöld alapon árnyékolt fehér „T” jelzés található. A jelzés kerületén legalább 4 cm vastag piros gyűrű látszik. A „Nemzeti Dohánybolt” felirat a
kör alakú jelzés körül, ívre tördelve helyezkedik el, barna alapon fehér színben.
A cégtábla téglalap alakú és a dohánybolt homlokzatán, a dohánybolt bejárata
fölött – lehetőleg a bejárat szélességében – a nyílás felső sávjában helyezkedik
el. Függönyfal vagy üveghomlokzat esetén a tábla a bejárat fölött, annak szélességével harmonizálva helyezendő el. Elkülönített hely esetén a „Nemzeti Dohánybolt” felirat az elkülönítésre szolgáló felületnek a szélességével megegyező
méretben kerül elhelyezésre.
A törvényben előírt 40 cm átmérőjű kör alakú jelzés a cégtábla bal oldalán jelenik meg. A kör közepén fehér alapon fekete 18-as szám található. A kör kerületén legalább 4 cm vastag piros gyűrű látszik. A Nemzeti Dohánybolt felirat a kör
alakú jelzés jobb oldalán, két sorban, középre rendezve helyezkedik el barna alapon fehér színben. A felirat alatt a tábla teljes szélességében nemzetiszín sáv fut.
l Szín és betűtípus leírás
A hivatalos jel a következő színeket használja:
Pantone 484c (piros)
Pantone 7483c (zöld)
Pantone 477c (barna)
Fehér

ZÖLD

PIROS

CMYK: 84 - 38 - 89 - 34

CMYK: 20 - 96 - 100 - 11

PAN TON E 484 C

PAN TON E 7483 C

RGB : 182 - 41 - 22

RGB : 35 - 93 - 55

# B62916

# 235D37

FEKETE

BARNA

CMYK: 0 - 0 - 0 - 100

CMYK: 41 - 74 - 79 - 49

PAN TON E PROCESS BL ACK C

PAN TON E 477 C

RGB : 0 - 0 - 0

RGB : 96 - 53 - 38

# 000000

# 603526
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A hivatalos jel a következő betűtípusokat használja:
Anchor Jack kapitális és kiskapitális
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklM
nopqrstuvwxyz

0123456789
l Világító plasztikus cégér

Leírás

65 cm átmérőjű kör alakú, opál plexi két oldalán világítótábla
épülethomlokzatra merőlegesen elhelyezve;
Felület
Felülete szitázott, tamponnyomott vagy vinil fóliázott.
Indokolt esetben plasztikus (vákuumformázott) betűkkel;
Tartószerkezet Tartószerkezete fekete porszórt acél;
Megvilágítás
LED vagy kompakt fénycsöves homogén megvilágítás;
Méret
átmérő 65 cm x vastagság 18 cm

650

650

T

l Változó vastagságú plasztikus cégtábla

Leírás
Felület

Opál plexi világítótábla épülethomlokzaton, homlokzati
nyílásban elhelyezve;
Felülete szitázott, tamponnyomott vagy vinil fóliázott.
Indokolt esetben plasztikus (vákuumformázott) betűkkel;
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Tartószerkezet Tartószerkezete fekete porszórt acél;
Megvilágítás
LED vagy kompakt fénycsöves homogén megvilágítás;
Méret
min. 145 cm x 50 cm x 2 vagy 10 cm (változó vastagság)
6

40

50

6

40

4

min 145

A cégtábla és a cégér távlati képe, grafikai képe és műszaki rajza a Koncessziós
Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza (19-20. oldal).
A bolt külső felületén semmilyen más, a dohányzásra utaló kép vagy szöveg
nem jelenhet meg.
A dohánytermékek kihelyezése
A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi általa forgalmazott dohánytermékből típusonként, márkajelzésenként, illetve a márkajelzések minden
alfajtája szerint legalább egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett, illetve
az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan, a csomagolás
előlapjával megjeleníteni.
A dohánytermékek kihelyezhetők olyan, kifejezetten erre a célra készült állványokon, amelyeken semmiféle dohánytermék reklámozására utaló szöveges vagy
képi ábrázolás nem található.
Tilos a dohánybolt területén a dohánytermékeknek vagy dohányterméket kiegészítő terméknek jogsértő vagy jó erkölcsöt, közízlést sértő módon történő
elhelyezése.
A dohánybolt belső arculatának kialakítására a tájékoztató III. fejezetében található javaslat.
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A dohányboltban árusítható termékek köréről
Hivatkozások:
l a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
l a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.
29.) Korm. rendelet
l a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Különös
Rendelkezések rész I. fejezet 1. és 4. címében)
l a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény
l a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Fdvtv.)
l Pályázati Kiírás
l Koncessziós Szerződés
A dohányboltban forgalmazható termékek körét, a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggően gyakorolható tevékenységek körét az Fdvtv.
mindenkor hatályos rendelkezése tartalmazza.
A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló kifejezetten tudomásul veszi, hogy
a dohánytermék- kiskereskedelmi tevékenység folytatása során kiemelt jelentőséggel bír a fiatalkorúak és a nemdohányzók védelme.
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a dohánytermékek jövedéki ügyeiben hatáskörrel rendelkező vámhatóság engedélye
szükséges.
Megengedett tevékenységek:
l dohánytermék(ek) forgalmazása

(cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy
egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék)
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l dohányterméket kiegészítő termék

(olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti,
így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő)
l sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék
(olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak
pénzfizetés fejében vagyoni ellenszolgáltatást helyez kilátásba. Az ezzel
kapcsolatos tevékenységet a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött külön szerződés,
illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján kell folytatni a dohányboltban. A Szerencsejáték Zrt.-vel köthető szerződés vonatkozásában a
Szerencsejáték Zrt. ad felvilágosítást.)
l energiaital
l szeszes ital
(minden alkohol tartalmú ital – kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az
1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat)
l kávé
(csomagolt kávé /ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is/, vagy helyben is fogyasztható kávéital)
l ásványvíz és üdítőital
l újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
l jogszabály által meghatározott más termék
A dohányboltban forgalmazható szeszesitalok egyúttal a Jöt. hatálya alá tartozó jövedéki termékeknek, a Jöt. fogalomhasználatával alkoholterméknek,
sörnek, bornak, pezsgőnek és köztes alkoholterméknek is minősülnek, amelyekre a jövedéki szabályozás szerinti speciális szabályok is irányadók az alábbiak szerint.
A jövedéki szempontból vett alkoholterméknek, sörnek, bornak, pezsgőnek
és köztes alkoholterméknek is minősülő, az Fdvtv. szerinti szeszesitalok eredetét – a dohánygyártmányokhoz hasonlóan – számlával vagy szállítólevéllel az
értékesítés helyén hitelt érdemlően kell igazolni! E termékek kizárólag vámhatósági engedéllyel rendelkező jövedéki engedélyes kereskedőtől, adóraktártól,
importálótól, valamint bejegyzett kereskedőtől szerezhetők be. A vámhatósági
engedéllyel rendelkezők listája a vámhatóság honlapján az alábbi menüpontban
18

elérhető:
„Adó / Jövedéki adó / Tájékoztatók, információk / Jövedéki engedéllyel rendelkezők”
Amennyiben a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása mellett a dohányboltban az e törvény által
megengedett más termékeket is forgalmazni kíván, úgy köteles az erre irányuló
szándékát a vámhatóság felé bejelenteni.
A bejelentéshez szükséges elektronikus nyomtatvány a vámhatóság internetes
oldalán, a „Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok”
menüpontban érhető el, VPOP_DK02 néven (lásd „Vámhatósági engedély iránti
kérelem” című fejezet).
A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be a
vámhatóság engedélyt kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az
engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy azt követően is.
A bejelentés elektronikus benyújtásának feltételei megegyeznek az engedélykérelemmel kapcsolatosan a tájékoztatóban alább leírtakkal.
A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermékeken kívül az előzőekben
meghatározott termékek forgalmazását a dohányboltban a vámhatóság felé
tett bejelentést követően kezdheti meg.
Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság felé a bejelentést az
Fdvtv. 13. §-ában meghatározott engedélyezési eljárás megkezdésekor vagy annak során nyújtja be, úgy az előzőekben meghatározott nem-dohánytermékek
forgalmazását a dohányboltban csak az engedély kézhezvételét követően kezdheti meg.
A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedővel kizárólagos
értékesítési szerződést a dohánytermék-nagykereskedő termékeinek forgalmazására nem köthet és olyan helyzetet sem teremthet, amely a dohánytermék
értékesítési helyén egyes dohánytermék – nagykereskedők termékeinek értékesítését – a többi piaci szereplő rovására súlyosan hátrányosan – lényeges mértékben előnyben részesíti.
Nincs előírás a minimális árukészlet mértékére, valamint az árusított termékpalettára, azonban a Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak a dohánybolt működése során figyelemmel kell lennie arra, hogy ellátási kötelezettség
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terheli.
Nem megengedett tevékenységek
A dohánytermék-kiskereskedelem során
l szájon át fogyasztott dohánytermék nem bocsátható szabadforgalomba, illetve nem forgalmazható,
l dohánytermék árumintaként nem forgalmazható,
l elektromos cigaretta nem forgalmazható,
l dohánytermék árusítása automatából nem megengedett.
Figyelem! A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kapott a helyi sajátosságok figyelembe-vételével,
hogy az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozza.
Kérjenek tájékoztatást az önkormányzatnál az alkohol tartalmú termékek árusítására vonatkozó helyi szabályozásokról is.

A dohánybolt működésének megkezdésével kapcsolatosan
A dohánybolt előzetes üzemeltetése és a dohánybolt 2013. július 1. napjáig
történő megnyitására tett vállalás
Hivatkozások:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
l a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
l Pályázati Kiírás
A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésének időbeli hatályát 2013. július 1. napjától kell számítani. A törvény alapján kiadott engedélyek érvényességének legkorábbi kezdőnapja 2013. július 1. – ide nem értve a
jelen pontban leírt dohánybolt előzetes üzemeltetésének esetét.
A fentiek értelmében a jogosultságot elnyerő pályázó tehetett olyan vállalást, hogy
a dohánybolt működtetését a lentiekben leírt előzetes üzemeltetés szabályai
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alapján kezdi meg. Ugyanakkor azáltal is eleget tehet vállalásának, ha 2013. július 1. napján kezdi meg a dohánybolt működtetését Mindkét esetben a 2013.
július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseket is figyelembe kell vennie a dohánybolt jogszerű működésének teljesítéséhez.
A 2013. július 1-jét megelőzően kiállított vámhatósági engedély birtokában és
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nek a Pályázati Kiírás III.2.4.
pontjának hatodik bekezdésében felsorolt valamennyi dokumentum megküldése után a dohányboltot 2013. május 1-től 2013. június 30-ig a kereskedelmi
tevékenységre vonatkozó általános szabályok szerint lehet üzemeltetni. A dohánybolt előzetes üzemeltetésére a vámhatósági engedély birtokában is kizárólag akkor kerülhet sor, ha a vámhatósági engedéllyel rendelkező dohánytermékkiskereskedő a dohánybolt előzetes üzemeltetésére irányuló szándékát az
engedélyt kiadó vámhatóság felé bejelenti.
A dohánybolt előzetes üzemeltetéséhez a kereskedelemről szóló törvényben
meghatározott, a település jegyzője által kiadott működési engedélyre nincs
szükség és csak az Fdvtv.-ben felsorolt termékek forgalmazására kerülhet sor.
Abban az esetben, ha a Koncessziós Szerződés aláírását követően a vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyét –
amelyről a vámhatóság az ez irányú kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül dönt – megadja, a Jogosultnak nem kell a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenysége megkezdésére 2013. július 1. napjáig várnia, hanem a dohánybolt
előzetes üzemeltetését 2013. május 1. napját követően megkezdheti.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az Fdvtv. 2013. július 1. napján hatályba
lépő rendelkezéseinek az előzetes üzemletetés során a Jogosult még nem köteles
eleget tenni, azonban javasolt már azok figyelembe vételével folytatni tevékenységét, hogy azok hatályba lépése napján már azoknak is eleget téve járjon el működése során.
A dohánybolt megnyitására vonatkozó kötelezettség a szerződéskötéstől
számított legkésőbb 6 hónapon belül
Hivatkozások:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
l Pályázati Kiírás
A nyertes pályázónak a Koncessziós Szerződés Jogosult általi aláírásától számított 90 napon belül igazolnia kell – amely egyben a Koncessziót gyakorló
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személy aláírásának feltétele – a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
gyakorlása személyi feltételének teljesülését a pályázatában megadott működési
forma szerint és a dohánybolt megnyitására vállalt határidőben.
Legkésőbb 6 hónapon belül azonban mindenképpen meg kell kezdenie a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet.
Megszűnik a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság és új pályázatot kell
kiírni, amennyiben a koncesszió jogosultja a nem kezdi meg a tevékenységét a
Koncessziós Szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül – amennyiben a
jogosultságot elnyerő pályázó nem azt vállalta, hogy a dohányboltot legkésőbb
2013. július 1. napján megnyitja.
Amennyiben a pályázó 2013. július 1-jei megnyitást vállalt pályázatában, ahhoz kötve van, vagyis köteles az említett határidőig a hatályos előírásoknak
megfelelően létrehozni boltját, és annak működését a határidőtől kezdődően
biztosítani.
Figyelem! A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység kizárólag a Koncessziós Szerződés rendelkezései által biztosított jogosultság alapján és a
vámhatóság által kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedély birtokában végezhető.

Vámhatósági engedély iránti kérelem

Mivel a Koncessziós Szerződés által nyújtott dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik, ha a Jogosult a tevékenységet nem kezdi meg a szerződés
aláírását követő 6 hónapon belül, ezért célszerű a szerződés aláírását követően
a legrövidebb időn belül a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelmet és annak szükségszerű mellékleteit (lásd alább: kötelezően csatolandó és
egyéb mellékletek) benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban:
NAV) illetékes szervéhez.
A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély kiadására a dohánybolt/elkülöní22

tett hely területi elhelyezkedése szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri
igazgatóság rendelkezik illetékességgel. A megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri
igazgatóságok elérhetőségeit a tájékoztató III. fejezete tartalmazza.
Vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtása
Hivatkozások:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
l a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
l a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 34/2012. (XII.10.)
NGM rendelet
A kérelem benyújtásához jogszabály nem teszi kötelezővé formanyomtatvány
alkalmazását, azonban a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalmát az Fdvtv., valamint a Ket. meghatározza.
Annak érdekében, hogy a kérelem benyújtásakor az elbírálásához szükséges adatok rendelkezésre álljanak, a kérelemmel kapcsolatos ügyintézés gördülékenyen
történhessen, valamint a hiánypótlások elkerülhetőek legyenek és ennek következtében a kérelmezők a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő
alatt megkaphassák az engedélyt, javasolt a NAV honlapján található kérelem
nyomtatványt alkalmazni, amely a http://nav.gov.hu/ honlap „Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok” menüpontjában érhető el,
„VPOP_DK01” néven.
Figyelem! A kérelem nyomtatvány csak számítógépen az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keret program használatával tölthető ki, amely a
http://nav.gov.hu/ honlap „Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok” menüpontjában érhető el.
A kitöltést követően a kérelem megküldhető Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve kinyomtatható és benyújtható postai úton vagy személyesen.
Figyelem! Nem tekinthető elektronikus úton benyújtottnak az e-mailben kül23

dött engedélykérelem!
A kérelem elbírálása az Fdvtv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján igazgatási-szolgáltatási díjköteles. Az igazgatási-szolgáltatási díjat a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a fent hivatkozott 34/2012.
(XII.10.) NGM rendeletben meghatározott módon és mértékben, továbbá az
ott meghatározott számlaszámra történő befizetéssel kell leróni.
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárásért
fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértéke 27.500,- Ft. (Az engedély módosításáért 14.000,- Ft díjat kell fizetni.
Az igazgatási-szolgáltatási díjat az engedélyt kiadó vám- és pénzügyőri igazgatóság felügyeletét ellátó vám- és pénzügyőri főigazgatóság alábbi táblázatban
felsorolt számlaszámára kell megfizetni. A befizetés történhet átutalással, illetve
készpénz-átutalási megbízással (csekken) postán feladva. Készpénz-átutalási
megbízás az engedélyező vám- és pénzügyőri igazgatóságokon kérhető.
Az átutalási megbízás közlemény rovatába az „igazgatási-szolgáltatási díj” megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni.
NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság
NAV Észak-magyarországi Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság
NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság
NAV Dél-alföldi Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság
NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság
NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság
NAV Dél-dunántúli Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatóság

10023002-0028869500000000
10027006-0145564700000000
10034002-0145554400000000
10028007-0145569200000000
10047004-0145576400000000
10029008-0028374800000000
10024003-0145566100000000

Vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtásának előfeltételei
Ahhoz, hogy az engedély iránti kérelem egyáltalán benyújtható legyen előzetesen több feltételnek is meg kell felelni.
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l Ha

a kérelmező az engedély iránti kérelmet elektronikus úton kívánja benyújtani, annak előfeltétele az Ügyfélkapu regisztráció, vámazonosító szám
(továbbiakban: VPID szám) megléte és az Egységes Ügyfél Címtár (a továbbiakban: EÜC) regisztráció.
Ügyfélkapu regisztráció: Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval és a kérelmét/bejelentését elektronikus formában kívánja benyújtani, azt előzetesen el kell végeznie. (Az Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos információk a www.magyarorszag.hu oldalon találhatóak,
vagy az okmányirodákban kérhetőek.)
A VPID szám igénylésére, módosítására vonatkozó eljárási szabályok a következő elérési úton ismerhetőek meg:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/vam/vpid_eori.html
EÜC regisztráció: az elektronikus kérelem/bejelentés vámhatóság részére
történő elektronikus benyújtásának előfeltétele továbbá az EÜC regisztráció. Az EÜC regisztráció kiadása előzetes regisztrációs eljárásban valósul
meg, amellyel kapcsolatos tudnivalók a következő linken tekinthetők meg:
http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/ugyfelkapu

l A kérelmet annak a vállalkozónak, illetve gazdasági társaságnak kell benyúj-

tania a NAV illetékes szervéhez, amely a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végezni fogja.
Aki tehát a Koncessziós Szerződés aláírásakor még nem rendelkezik olyan
gazdasági társasággal vagy egyéni vállalkozással, amelyen keresztül a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végezni fogja, az – ha eddig még
nem tette meg – azonnal intézkedjen a gazdasági társaság megalapítása és
cégbírósági bejegyzése vagy a vállalkozói engedély kiváltása iránt, mert kérelmét csak ennek megléte esetén tudja benyújtania.
Figyelem! A fentiekre fokozottan kell ügyelnie azoknak a Jogosultaknak, akik
a Koncessziós Szerződésben azt vállalták, hogy a tevékenységet 2013. július
1-től megkezdik, mivel számukra – figyelemmel arra, hogy a NAV az engedélyt
30 nap alatt bírálja el – a Koncessziós Szerződés aláírásától 2013. július 1-ig
rendkívül rövid határidő áll rendelkezésre a társaság- alapításra és az engedély
megszerzésre.
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Több koncessziós szerződés esetén a vámhatósági engedély iránti kérelmet
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helye szerint illetékes
megyei vám- és pénzügyőri igazgatósághoz, külön-külön kell benyújtani!
Több koncessziós szerződés esetén is elegendő egy alkalommal megtenni az
Ügyfélkapu regisztrációt, a VPID szám igénylését és az EÜC regisztrációt!
A vámhatósági engedély iránti kérelem postán keresztül vagy személyesen történő benyújtása esetén – ha a kérelmező nem rendelkezik VPID számmal –, akkor azt legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igényelni a „12VBT”
Adatlap belföldi gazdálkodó és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő vállalkozók” részére elnevezésű nyomtatvány benyújtásával, mivel annak hiányában
a vámhatóság nem tudja lefolytatni ez engedélyezési eljárást. A VPID szám természetesen igényelhető a kérelem benyújtását megelőzően is.
A „12VBT” adatlap letölthető és kinyomtatható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Internetes honlapjáról az alábbi linken:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/vam/vpid_eori.html.
Ugyanitt letölthető és kinyomtatható a „12VBT” adatlap kitöltési útmutatója is. A kitöltött adatlapot a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély
iránti kérelemmel együtt kell a tevékenység végzésének helye szerint illetékes vám- és pénzügyőr igazgatósághoz benyújtani. Amennyiben az engedélykérelem benyújtása előtt kérelmezik a VPID számot, azt bármely
vám- és pénzügyőri igazgatósághoz be lehet nyújtani.
Több telephely esetén is elegendő egy VPID szám iránti kérelmet benyújtani.
Vámhatósági engedély iránti kérelem kötelezően csatolandó mellékletei
Kérelem mellékleteként az alábbi okmányokat kell csatolni:
l Koncessziós Szerződés eredeti példánya
l a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat
– ha a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet nem az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság tulajdonában található üzlethelyiségben
végzik, akkor az adott üzlethelyiség használati jogcímét igazoló dokumentumokat is (pl. bérleti szerződés) csatolni kell a kérelemhez.
– saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lapot nem kell csatolni, elég a
tulajdont a kérelem nyomtatványon jelölni.
l helyszínrajz – legalább A4-es méretben
l az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat
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(készpénz-átutalási megbízás esetén a feladóvevény eredeti példánya)
l a gazdasági társaság társasági szerződése
(alapító okirat, alapszabály)
Az eredeti példányban benyújtott okmányokat legkésőbb az engedélyezési eljárás befejeztével, de ha a kérelmező kéri, az eljárás bármely szakaszában – az
azokról készült másolatok kérelemhez történő csatolásával egyidejűleg – az eljáró vám- és pénzügyőri igazgatóság a kérelmező részére visszaszolgáltatja.
Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül történik,
akkor ezen okmányokat mellékletként pdf vagy jpg formátumban kell csatolni,
de az eljárás során azok eredeti példányának bemutatását a vám- és pénzügyőri
igazgatóság megkövetelheti.
Vámhatósági engedély iránti kérelem egyéb mellékletei
A vámhatósági engedély iránti kérelem elbírálásához más dokumentumok is
szükségesek, azonban ezek rendelkezésre állnak más hatóságok, illetve a NAV
nyilvántartásaiban, ezért benyújtásukra a kérelmező nem kötelezhető. Ezeket
az okmányokat az eljáró igazgatóság fogja beszerezni az engedélyezési eljárás
során, amely idő azonban nem számít bele az ügyintézésre rendelkezésre álló
30 napos időbe.
Amennyiben az alább felsorolt okmányok a kérelmező rendelkezésére állnak és
azt csatolja a kérelemhez, az eljáró igazgatóság azt befogadja, ami által rövidülhet az ügyintézési határidő, így a dohány-kiskereskedelmi tevékenység is hamarabb kezdhető meg.
Ezek az alábbi okmányok:
l cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány/nyilvántartásba vételi igazolás,
l ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet nem dohányboltban,
hanem egyéb üzletben kizárólag az erre elkülönített helyen fogják végezni
– csak olyan településen lehet, ahol a lakosok száma kevesebb, mint 2000 fő
– szükséges az üzlet működési engedélye, illetve a működés megkezdésének
önkormányzathoz történő bejelentésének igazolása,
l a kérelmet benyújtó egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság székhelye
szerint illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását
27

megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben jogerősen 1 millió forintot
meghaladó adóbírság, vagy 200 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási
bírság kiszabására nem került sor.
Változás bejelentés, az engedély módosítása
Hivatkozás:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.)
Az Fdvtv. 13. § (7) bekezdése szerint az engedély iránti kérelemben megadott,
valamint az engedélyben foglalt adatokat érintő minden változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel járó változásnak kell tekinteni. Ezeket a változásokat az engedélyesnek a változás bekövetkezésétől számított 15 napon
belül be kell jelentenie annak a vám- és pénzügyőri igazgatóságnak, amely a
dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyt kiadta. Az engedélykérelem-nyomtatvány nem csak kérelem benyújtására, hanem a későbbiek során az engedély
módosítására, illetve a változás bejelentésre is szolgál.
Ha a bejelentett változás nem érinti a kiadott dohánytermék kiskereskedelmi
engedélyben található adatokat (pl. nyitvatartási idő változása, dohánybolt alapterülete, bérleti szerződés időtartama, az engedélyes saját tulajdonát képező és
a tevékenység folytatásául szolgáló ingatlan tulajdonosának változása, cégvezető
kérelemben megadott adatainak változása), akkor nem kell az igazgatási-szolgáltatási díjat megfizetni.
Ha a változás az engedélyen szereplő adatok változásával is jár (pl. gazdasági társaság nevének, székhelyének, a bolt címének változása,) a régi engedély bevonása
mellett az engedélyező vám- és pénzügyőri igazgatóság új engedélyt állít ki és a
már hivatkozott NGM rendeletben meghatározott mértékű igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettség is keletkezik.
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II. rész
A dohánybolt működtetésével kapcsolatos
legfontosabb információk, feladatok,
kötelezettségek
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Az elnyert koncessziós jogok által működtetett dohányboltok ellenőrzését
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján a vámhatóság és
a fogyasztóvédelmi hatóság, a Pályázati Kiírás és a Koncessziós Szerződés
alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. fogja ellátni.
A dohányboltokat ellenőrizhetik továbbá az üzletek általános működésének
ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező hatóságok az őket kijelölő ágazati jogszabályok alapján (pl. Tűzoltóság, ÁNTSZ)

A dohányboltok nyitva tartásáról
Hivatkozás:
l a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
l a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012.
(IX.4.) NGM rendelet
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
l Pályázati Kiírás
Felhívjuk a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló figyelmét, hogy a pályázatában tett vállalásokhoz, így különösen a nyitvatartási időre tett nyilatkozatukhoz kötve vannak, így attól utóbb egyoldalúan nem térhetnek el oly módon,
hogy a korábban vállalt nyitva tartási időnél rövidebb ideig kívánnak üzemelni.
Ugyanakkor a nyitva tartás időtartama növelhető. A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló maga dönti el, hogy milyen nyitvatartási idővel kívánja
üzemeltetni a dohánytermék kiskereskedelmére szolgáló üzlethelyiséget. A
dohánybolt nyitva tartása során a működtetőnek a Munka Törvénykönyve és
egyéb, az üzletek nyitva tartására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire kell
figyelemmel lennie.
Semmilyen rendelkezés nem zárja ki a 0-24 órás nyitva tartás lehetőségét.
A munkanapokra vonatkozó nyitvatartási idő alatt a dohánybolt vagy a más üzletben leválasztott helyiség nyitva tartása értendő. A nyitvatartási idő órákban
értendő, amelyet a Pályázat Kiíró úgy értelmezi, hogy legfeljebb 30 perces ebédszünet tartására van lehetőség.
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Munkanap alatt a hatályos jogszabályok szerinti munkanapok értendők.
A nyitva tartási kötelezettség vonatkozásában szükséges megemlíteni, hogy
mely nap minősül munkanapnak, illetve szombatnak. A 2013. évre vonatkozóan
a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012. (IX.4.)
NGM rendelet határozza meg azokat a napokat, amelyek a naptár szerinti munkarendtől eltérően munkanapnak, illetve pihenőnapnak minősülnek.
A vasárnapi nyitva tartásról a Munka Törvénykönyve alapján tájékozódjon.
NE feledje a már korábban jelzett önkormányzati hatáskörbe tartozó rendelkezéseket, amelyek a nyitva tartás időre hatással lehetnek!
A dohánybolt nyitvatartási ideje alatt sem online, sem telefonos megrendelés
alapján nem lehet házhoz szállítani dohányterméket. Ezt semmilyen rendelkezés nem teszi lehetővé.

Ellátási kötelezettség nem teljesítése esetén fennálló
jogkövetkezmények
Hivatkozás:
l Koncessziós Szerződés
Amennyiben a jogosultságot elnyerő pályázó a tevékenységét megkezdte, azonban ezt követően a vállalásához képest kevesebb ideig tart nyitva, vagy vállalás
hiányában a minimálisan előírt nyitva tartási időben (azaz legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán át) nem tart nyitva, úgy
ezt követően (a 6. naptól kezdődően) minden egyes szerződésszegéssel érintett nap után köteles a Koncesszióba adó felhívására és részére 10.000,- Ft/nap
(napi tízezer forint) kötbért megfizetni azzal, hogy a 30. naptól Koncesszióba
adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú
felmondással történő szerződésmegszüntetés következtében a Jogosult a szerződés felmondásának napján elveszti jogosultságát a dohány-kiskereskedelmi
tevékenység végzésére.
A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül egybefüggően 60 napot meghaladó időtartamban történő nem gyakorlása (azaz a dohánybolt egyáltalán nem
nyit ki) a szerződés automatikus megszűnését eredményezi.
31

A fogyasztók tájékoztatását szolgáló és a panaszkezelésre
vonatkozó előírások
Hivatkozás:
l a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (1) bekezdése
l a 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 5. § (4) bekezdése
l a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.
29.) Korm. rendelet 25. §
l a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 6. § (4) bekezdés
A dohányboltban jól látható és olvasható feliratot kell elhelyezni, amely tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás
l székhelyéről,
l a panaszügyintézés helyéről (ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve
értékesítés helyével), és
l a panaszügyintézés (adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer
sajátosságaihoz igazodó) módjáról, valamint
l ha a panaszokat ilyen módon is fogadja, akkor elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
A dohányboltban folyamatosan számozott oldalú Vásárlók Könyvét kell kihelyezni jól látható és könnyen hozzáférhető helyen (tehát a vásárlók külön
kérés nélkül is elérjék és tudjanak bejegyzést tenni a könyvbe). A vásárlók a Vásárlók Könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott
kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót
e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.
A Vásárlók Könyvébe tett bejegyzés írásbeli panasznak minősül, amelyet a
fogyasztói panaszkezelésre vonatkozó előírásoknál részletezett módon meg kell
válaszolni.
A dohánybolt belső terében ki kell helyezni az alábbi két egészségvédelmi figyelmeztetés valamelyikét szembetűnően, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar nyelven:
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l „A

dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!”,
vagy
l „A dohányzás halált okozhat!”
Fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó előírások
Hivatkozás:
l a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (2)-(8) bekezdései és a 17/C. §
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni
kell.
Ha az azonnali orvoslás nem lehetséges vagy a fogyasztó nem ért egyet azzal,
ahogy a vállalkozás a panaszát kezelte, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszról.
A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvnek legalább a hivatkozott törvényben
felsoroltakat kell tartalmaznia és annak egy másolatát a fogyasztónak is rendelkezésére kell bocsátani.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által készített jegyzőkönyv minta letölthető az alábbi linkről: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/letoltheto/
nyomtatvany/letolt_nyomt_jk_szobeli1.html
A jegyzőkönyvet 5 évig meg kell őrizni!
A jegyzőkönyv felvételét követően a szóbeli panaszt úgy kell kezelni, mintha
írásbeli panasz volna.
Az írásbeli panaszokat írásban és érdemben kell megválaszolni, és intézkedni
annak közlése iránt a beérkezést követő 30 napon belül (azaz pl.: 30 napon belül
postára kell adni a panaszt tevő fogyasztó részére).
A válasz másolati példányát 5 évig meg kell őrizni!
Ha a válaszban elutasítja a fogyasztó panaszát, akkor azt indokolni kell, és tájékoztatni kell arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy
a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá meg kell adni az illetékes
hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
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A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására
vonatkozó szabályok
Dohánytermék beszerzése
Hivatkozás:
l a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)
l a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM
rendelet
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység keretében dohányterméket kizárólag a vámhatósági engedély birtokában lehet beszerezni.
A dohánytermék-kiskereskedő dohánygyártmány beszerzésekor a vámhatósági
engedélyét az eladó kérésére köteles bemutatni. Amennyiben ezt a dohánytermék-kiskereskedő nem teszi meg, az eladó nem értékesíthet számára jövedéki
terméket.
A dohánytermék-kiskereskedő dohányterméket a dohánytermék-nagykereskedőtől szerezhet be. A dohánytermék-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosult engedélyesek listája elérhető a NAV internetes portálján az
alábbi menüpontban:
„Adó / Jövedéki adó / Tájékoztatók, információk / Jövedéki engedéllyel rendelkezők”
A Jöt. kivételes esetekben megteremti annak is a lehetőségét, hogy a dohánytermék-kiskereskedő dohányterméket más dohánytermék-kiskereskedőtől szerezzen be. Az erre vonatkozóan a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet 135. §-ában foglalt szabályok az irányadók, amelyek meghatározzák, hogy
l átadást, értékesítést megelőzően az átadás-átvétel tervezett időpontját az
üzlet fekvése szerint illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóság részére be kell
jelenteni;
l átadás-átvétel a vám- és pénzügyőri igazgatósággal a bejelentés alapján
egyeztetett időpontban, annak jelenlétében történhet (kivéve, ha az átadásátvétel tervezett időpontját 2 héttel megelőzően tett bejelentés alapján a
vám- és pénzügyőri igazgatóság nem ajánlott fel időpontot az esemény le34

bonyolítására);
l termékkészlet átadás-átvételéről részletes kimutatást (leltárt) és jegyzőkönyvet kell készíteni.
A dohánytermék értékesítésének Jöt. szerinti szabályai
Az Fdvtv. dohánytermék-meghatározása a Jöt. szerinti dohánygyártmány-meghatározásnál bővebb, magába foglalja a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet szerinti, a dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termékeket is, amelyekre a Jöt.
szerinti szabályokat nem kell alkalmazni.
A Jöt. szerinti dohánygyártmányok, azaz a cigaretta, szivar, szivarka, finomra
vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány kizárólag
l bontatlan fogyasztói csomagolásban, magyar adójeggyel ellátva szerezhető
be, tartható birtokban és forgalmazható!
l az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási áron értékesíthető!
Cigaretta darabonkénti értékesítése tilos!
A szivar csak akkor értékesíthető darabonként, ha annak adójegye szivargyűrűnként került felhelyezésre.
A dohánygyártmányok, azaz a cigaretta, szivar, szivarka, finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány adómérték-változás esetén a
korábbi adómértéknek megfelelő adójeggyel csak korlátozottan értékesíthetők,
az adómérték-változás hatályba- lépését követően maximum 60 napig.
A dohánygyártmányok adójegyén a jövedéki adó (vagy az általános forgalmi
adó) mértékének változását az adómérték hatálybalépésének időpontját jelölő
hat numerikus karakterből álló kódszám jelöli. A hat numerikus karakterből
álló kódszám a jövedékiadó- vagy az általános forgalmiadó-mérték hatálybalépése évének utolsó két számjelét, a hatálybalépés hónapjának két számjelét, valamint a hatálybalépés napjának két számjelét tartalmazza.
Ez a kódszám az un. adómérték kód, amely 2013. április hónapban „121201”
(ez alól kivétel a szivar és a szivarka, mivel azok adómértéke az utóbbi években
változatlan).
A nem hatályos adómértékű adójeggyel ellátott dohánygyártmányok a dohánytermék-nagykereskedő részére visszaszállíthatók, amellyel kapcsolatos
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további tudnivalók a NAV által korábban kiadott tájékoztatóban, az alábbi linken olvashatók:
http://nav.gov.hu/nav/szabalyzok/dohanygyartmanyokra_vonatkozo_
visszaru.html
A dohánygyártmányok eredetét számlával vagy szállítólevéllel az értékesítés
helyén hitelt érdemlően kell tudni igazolni!
Figyelem! A fenti szabályok be nem tartása jövedéki eljárást von maga után!
A dohánytermék tárolása, raktározása
A dohánybolt üzemeltetése során nincs olyan előírás, amely szerint az árut a
boltban kell raktározni (biztonsági okokból lehet az árut máshol tárolni, és
mindennap a nyitáskor az üzletbe szállítani). Azonban a dohánytermék minőségének megőrzéséhez szükséges tárolási körülményeket a forgalmazás
valamennyi szakaszában biztosítani kell. A szállítási csomagoláshoz használt
gyűjtőkartont legalább 10 cm magasságú, légkicserélődést elősegítő alátéten kell
tárolni.
Egyéb termékek beszerzése, forgalmazása
A dohánytermék-kiskereskedő egyéb termék beszerzésekor a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolását (vagy másolatát) az eladó kérésére
köteles bemutatni. Amennyiben ezt a dohánytermék-kiskereskedő nem teszi
meg, az eladó nem értékesíthet számára jövedéki terméket.
A dohánytermék-kiskereskedő az alább felsorolt kereskedelmi mennyiséget
elérő jövedéki termékre – amennyiben a vevő kéri – olyan számlát (vagy egyszerűsített számlát) köteles kiállítani, amely az áfatörvény szerinti adatokon kívül a „Továbbértékesítés esetén a jövedéki termékek származásának igazolására nem
alkalmas” szöveget is tartalmazza.
Kereskedelmi mennyiségűnek
l a cigaretta 800 darabot,
l a szivar 200 darabot, a szivarka 400 darabot,
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l a fogyasztási dohány 1000 grammot,
l a sör 110 litert,
l a köztes alkoholtermék 20 litert,
l az alkoholtermék 10 litert,
l a bor és pezsgő együttesen 90 litert (ebből a pezsgő maximum 60 liter)meg-

haladó mennyisége minősül.
A Jöt. szerinti alkoholtermékek (ide sorolhatók például: az égetett szeszesitalok, pálinkák, párlatok) dohányboltban kizárólag bontatlan fogyasztói
palackban, magyar zárjeggyel (szeszesital vagy pálinka zárjeggyel) ellátva forgalmazható, szerezhető be és tartható birtokban! (Ez az jelenti, hogy a dohányboltban szeszesitalt kimérni nem lehet.)
Amennyiben az értékesítés helyén levált vagy sérült zárjeggyel ellátott alkoholtermék található, javasoljuk áttanulmányozni a NAV által korábban kiadott tájékoztatójában foglaltakat mely az alábbi linken elérhető:
h t t p : / / n a v. g o v. h u / n a v / s z a b a l y z o k / f e l h i v a s _ l e v a l t _ z a r j e g y.
html?query=s%C3%A9r%C3%BClt%20z%C3%A1rjegy
Bort értékesíteni a jövedéki szabályok értelmében bontatlan palackban, vagy
bontatlan, hivatalos zárral ellátott kannában, hordóban lehetséges.
Figyelem! A fenti szabályok be nem tartása jövedéki eljárást von maga után.

A dohányboltban forgalmazható termékek árainak
feltüntetése
Hivatkozások:
l a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. § és
l a termékek ára és egységára a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 1. § - 4. §
l a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés c) pontja
l a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 237. § „Vásárló megkárosítása hamis méréssel vagy
számolással”
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Az árak feltüntetésének módja
l írásban (a terméken, a termékhez rögzítve, vagy közvetlenül a termék melletti kiíráson, vagy könnyen hozzáférhető árjegyzéken),
l forintban (a „forint” vagy „Ft” megjelölés feltüntetésével),
l a ténylegesen fizetendő, végső (bruttó: kötelező terheket is tartalmazó) ár,
l egyértelműen, tisztán olvashatóan, könnyen azonosíthatóan.
Főszabály szerint az egységárat is fel kell tüntetni, ha az nem egyezik meg az
eladási árral, a fent leírt módon. Ezen kívül az egységárat a megfelelő mértékegységgel együtt, egy mértékegységnyi árura vetítve kell meghatározni. Ez
l térfogatra értékesített terméknél „Ft/l”-t, „Ft/ml”-t, „Ft/cl”-t, „Ft/dl”-t vagy
„Ft/m3”-t,
l tömegre értékesített terméknél „Ft/kg”-ot, „Ft/g”-ot, „Ft/dkg”-ot vagy „Ft/
t”-t,
l hosszúságra értékesített terméknél „Ft/m”-t, „Ft/mm”-t vagy „Ft/cm”-t,
l felületre értékesített terméknél „Ft/m2”-t,
l darabra értékesített terméknél „Ft/db”-ot jelent.
A fogyasztókat a valós eladási árról, egységárról kell tájékoztatni, illetve tilos
az esetleges árkedvezmény mértékéről, létéről megtévesztő tájékoztatást adni.
Figyelem! A dohánytermék kizárólag az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási áron értékesíthető!
A dohánytermék-kiskereskedőnek a dohányboltban forgalmazott termékek
vonatkozásában nyugta-, illetve – a vevő kérése esetén – számlaadási kötelezettség teljesítése áll fenn (lásd még feljebb, az „Egyéb termékek beszerzése,
forgalmazása” alfejezetben).
A fogyasztó által fizetendő végösszeg helyesen kell meghatározni, azaz a termékeket a kiírt áron kell felszámítani, és pontosan kell összeadni a vásárlásra
kiválasztott termékek árát.
A fogyasztónak visszajáró készpénz összegét pontosan kell átadni – a nullára és
az ötre kerekítés szabályai szerint.
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A fogyasztók tájékoztatása, szakmai továbbképzés
Hivatkozás:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 15. § (1) bekezdés
l Pályázati Kiírás
A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmairól az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást adni.
A dohánytermék-kiskereskedő köteles magát folyamatosan képezni, ismereteit
naprakészen tartani annak érdekében, hogy a fogyasztókat mindenkor megfelelő
módon tájékoztathassa. Ennek érdekében kéri és/vagy meghallgatja a dohánytermék-nagykereskedő képviselőjének tájékoztatását egy-egy termékről, illetve
évente legalább egy alkalommal részt vesz a Kereskedelmi és Iparkamara által
szervezett szakirányú továbbképzésen, illetve szakmai konferencián, amelyről a
részvételről a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kérésének megfelelően köteles beszámolni.

Fiatalkorúak védelmét szolgáló értékesítési tilalmak
Hivatkozás:
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése
és 16. §
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (1), (3) és (4)
bekezdése
A dohánytermék-kiskereskedelem folytatásakor mindenkor arra kell törekedni, hogy dohánytermék értékesítése a fiatalkorúak elől elzárt módon történjék,
illetve dohánytermék a fiatalkorúak számára ne legyen hozzáférhető, ezért arra
kell törekedni, hogy a boltban 18 éven aluli személy ne lépjen be és ne is tartózkodjon.
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Gyermek- és fiatalkorút (18 éven aluli személyt) tilos kiszolgálni dohánytermékkel
A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló vagy annak képviselője kétség esetén
köteles felhívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az igazolásra például életkort is tartalmazó fényképes igazolvány alkalmas. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában, vagy ha a fogyasztó az igazolványa alapján még
nem töltötte be a 18. életévét, a termék értékesítését meg kell tagadni és azonnal
fel kell szólítani a fogyasztót arra, hogy a helyiséget hagyja el.
l Ameddig a felszólított fogyasztó az üzletet nem hagyja el, a dohánytermék

értékesítés nem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem.
l Ha

a felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a boltot, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrhatóság intézkedését kérheti.

Gyermek- és fiatalkorút (18 éven aluli személyt) tilos kiszolgálni alkoholtartalmú itallal
A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló vagy annak képviselője kétség esetén
köteles felhívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az igazolásra például életkort is tartalmazó fényképes igazolvány alkalmas. Az életkor
megfelelő igazolásának hiányában, vagy ha a fogyasztó az igazolványa alapján
még nem töltötte be a 18. életévét, a termék értékesítését meg kell tagadni.

Marketing, gazdasági reklámtevékenység, kereskedelmi
kommunikáció

Hivatkozás:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
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l a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szó-

ló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.)
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)
l Pályázati Kiírás
la

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozik a Grtv. rendelkezései betartásának ellenőrzése.
Az alábbiakban a jelen általános tájékoztatás körében legnagyobb jelentőséggel
bíró rendelkezéseket említjük meg, felhívva tisztelt Ügyfeleink figyelmet arra,
hogy a jogszabály többi rendelkezésére is tekintettel kell lenni reklámtevékenység folytatásánál.
l Tilos a dohánytermék közvetlen és közvetett reklámja (Grtv. 19. §)
Közvetett reklámnak minősül, amennyiben a reklám például:
– a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a dohánytermékkel
összefüggésbe hozható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohánytermék reklámozására,
– a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be, vagy
– más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével
mutat be.
l Tilos közzétenni olyan reklámot, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsíti (Grtv. 21. § (3) és 5.
§ (1) bekezdés) Szerencsejátékot népszerűsítő reklámot csak akkor lehet a
Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak közzétenni, ha a reklámozó
(akinek a termékét a reklám népszerűsíti) megadja a szerencsejáték szervezésére jogosító állami adóhatósági engedélyt. Ezt az engedélyt a Jogosult
és/vagy a Koncessziót gyakorló köteles a reklám közzétételétől számított 5
évig megőrizni.
l Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját közoktatási és egészségügyi intézmény bejáratától légvonalban mért 200 méteres távolságon
belül szabadtéri reklámhordozón (Grtv. 21. § (2) bekezdés d) pont)
Az üzlet külső homlokzatán kihelyezhető arra utaló jelzés, hogy az egységben alkoholtartalmú ital kapható, azonban tilos bármely, konkrét alkoholtartalmú italra utalni, ha a dohánybolt a fent említett 200 méteres tilalmi
övezeten belül található.
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Szabadtéri reklámhordozónak minősül minden, a reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz.
Tilos a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat (így
reklám, marketing, egyéb kereskedelmi kommunikáció, bármely a termékértékesítéssel kapcsolatos magatartás, tevékenység, mulasztás) az Fttv. alapján.
Tisztességtelennek minősül például:
l az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy
valós tényt olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti (vagy alkalmas arra,
hogy megtévessze) a fogyasztót például a termék valamely tulajdonsága
(pl.: mennyisége, származása, ára) tekintetében és ezáltal a fogyasztót olyan
ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna
meg;
l adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és
ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen,
félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, és ezáltal a
fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként
nem hozott volna meg.
A dohánybolt reklámozása nem tilos. Azonban felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy a marketing tevékenyég során figyelemmel kell lenni arra, hogy
a reklámok dohánytermék – a Nemzeti Dohánybolt megnevezés kivételével –
nevét, képét (fotóját, látványát) sem csomagolva, sem anélkül nem tartalmazhatnak, illetve nem utalhatnak dohányzásra. Amennyiben a Nemzeti Dohánybolt
reklámja szabadtéri reklám-hordozón kerül közzétételre (pl.: dohánybolt mellett elhelyezett megállító tábla), abban az esetben a Koncessziót gyakorló köteles
jól azonosítható módon feltüntetni a vállalkozás nevét továbbá a székhelyét.
A dohányzás népszerűsítését szolgáló kommunikációs anyag semmilyen formában sem megengedhető a dohányboltban, továbbá a koncessziós jog jogosultja nem köthet a dohányzás népszerűsítése céljából marketing szerződést a
dohánytermék nagykereskedőkkel.
Dohánytermékek kizárólag az Fdvtv.-ben meghatározott módon jelenhetnek
meg a dohányboltban.
Amennyiben egy vállalkozás rendelkezik internetes weblappal, a dohánytermékek reklámozása nélkül az a tény, hogy a vállalkozás dohánytermékek értékesítésével is foglakozik megjelenhet a weblapon.
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Egy dohánybolt reklámozása pl. szórólappal vagy plakát közterületen történő
elhelyezésével vagy a helyi nyomtatott médiában megjelentett hirdetéssel is történhet, de kizárólag dohánytermékek reklámozása vagy dohányzásra utaló képek nélkül.

A dohánybolt működési helyének megváltoztatásával
kapcsolatosan
Hivatkozás:
l Koncessziós Szerződés
Egy közigazgatási területre megnyert jogosultságot nem lehet egy másik
közigazgatási területen folytatni.
A szerződés megkötését követően a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a
Koncessziós Szerződés hatálya alatt (de kizárólag a pályázatában megjelölt
Területen belül) módosíthatja a dohánybolt üzemeltetési helyét, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínét azzal, hogy
az ehhez szükséges hatósági engedély(eke)t köteles előzetesen beszerezni, az
egyéb szükséges feltételeket megteremteni.
A helyszín megváltozásáról köteles a Koncesszióba adót legkésőbb 5 (öt) nappal a helyszín megváltoztatását megelőzően írásban tájékoztatni.
A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló köteles továbbá a dohánybolt tényleges megnyitását megelőző legalább 1 nappal a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt.-nek tértivevényes küldeményként megküldött írásbeli nyilatkozatban bejelenteni a megnyitás tervezett időpontját, valamint egyidejűleg
köteles bejelenteni a dohánybolt pontos új címét.

A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló együttműködési
kötelezettségéről
Együttműködés szóróanyagok kihelyezéséről
Hivatkozás:
Pályázati Kiírás
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A jogosultságot elnyerő pályázó a pályázatának a benyújtásával kifejezetten
vállalta, hogy a dohánybolt működése során a fiatalkorúak és nemdohányzók
védelme érdekében a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-vel együttműködik.
Együttműködés a tevékenység fokozott ellenőrzéséről és a forgalmi adatok
rendelkezésre bocsátásáról
Hivatkozás:
l Pályázati Kiírás
l Koncessziós Szerződés
A jogosultságot elnyerő pályázó külön nyilatkozatában köteles volt kifejezett,
feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulását és engedélyét adni ahhoz, hogy
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a Koncessziós Szerződés hatálya alatt a mindenkori adatkérésének megfelelő forgalmi és egyéb adatait a Jogosulttól vagy a Koncessziót gyakorlótól, illetve az illetékes hatóságtól beszerezze,
valamint a pályázó személyes adatait bármikor ellenőrizze, az általa megszerzett
személyes és üzleti adatokat kezelje, mely adatkezelés kiterjedhet arra is, hogy a
kezelt adatokat a Zrt. továbbítsa.
A jogosultságot elnyerő pályázó a dohány-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlása során számíthat a tevékenysége fokozott ellenőrzésére, amely alatt a
hatáskörrel rendelkező hatóságok ellenőrzését és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellenőrzését is érteni kell. A hatóság ellenőrzésének
eredményéről a jogosultságot elnyerő pályázó a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt.-t minden esetben írásban tájékoztatni köteles.
Együttműködés a működésre vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátásáról a
Koncessziós Szerződésbe foglaltak ellenőrzése céljából
Hivatkozás:
l Pályázati Kiírás
l Koncessziós Szerződés
A jogosultságot elnyerő pályázó a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt. kérésére köteles beszámolni az egyéni vállalkozás vagy a Koncessziós
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Társaság, illetve a dohánybolt működéséről. A Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. bármikor kérhet a működésre vonatkozó információt a társasági szerződésben, a Pályázati Kiírásban vagy a Koncessziós Szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítéséről, a felmerült problémákról, intézkedésekről, illetve
jogosult ezeket a helyszínen ellenőrizni.
A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló köteles a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellenőrzési tevékenységet végző, fényképes azonosító
kártyával rendelkező munkatársait az üzletébe beengedni, az ellenőrzés során
együttműködni és az észrevételeknek megfelelően eljárni, a feltárt hiányosságokat pótolni, vagy alkalmazottaival pótoltatni.
A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló köteles továbbá a Vásárlók Könyvébe tett minden egyes bejegyzést – amely dohánytermékek forgalmazásával
kapcsolatos tevékenységével összefüggésbe hozható – valamint a bejegyzéssel
kapcsolatos minden levelezés egy másolati példányát a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának megkezdésétől számított félévente a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nek eljuttatni, valamint a Zrt. képviseletében a dohányboltban eljáró, ellenőrzésre jogosult személynek a Vásárlók
Könyvét betekintésre átadni.
Adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé
Hivatkozás:
l a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó
részletszabályokat az irányadó jogszabályok jelenleg nem részletezik, ezért kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy figyeljék a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt, honlapját!

Készpénzfizetés teljesítésének mértéke
Hivatkozás:
l az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (3a) – (3b) bekezdése
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A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó az adóköteles tevékenysége
(jelen esetben dohánytermék-kiskereskedelem) keretében más, pénzforgalmi
számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott termékértékesítés - általános forgalmi adó
felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet
készpénzszolgáltatást.
Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla
nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a 38.§ (3a) bekezdés alkalmazásában egy
szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget
kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű
joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.
A NAV által 2013. február 7-én kiadott útmutatót jelen tájékoztató III. fejezete
részben tartalmazza. Az útmutató teljes szövege a NAV honlapján az alábbi
linken elérhető: http://nav.gov.hu/data/cms282965/3002_2013.pdf
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III. rész
További hasznos információk
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Javaslat a dohánybolt belső arculatának kialakítására
FAL
MENNYEZET
PADLÓ
BÚTOR
VILÁGÍTÁS
EGYÉB

Bézs színű festett fal
NCS S-1005 Y30R vagy RAL 1013
Fehér színű festett mennyezet
NCS 0502 Y vagy RAL 9010
Világosszürke anyagában színezett kerámia járólap mintás
betéttel
Bútor felülete amerikai dió színben és mintázatban
lehetőség szerint rejtett LED világítással és halogén
spot termékmegvilágító lámpatestekkel
Süllyesztett vagy függesztett opálbúrás lámpatest,
polírozott fém vagy eloxált alumínium felülettel
Kiegészítő elemek külön kiírás szerint, fríz, írópult és
ülőke elhelyezése hely függvényében
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. február 7-én
kiadott útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózók közötti 1,5 millió Ft-ot meghaladó készpénzfizetés
korlátozásáról
Hivatkozás:
l az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Artv.)
Az Artv. 2013. január elsejétől hatályos 38. § (3a) - (3b) bekezdései, valamint a
172. § (20f ) bekezdésében szereplő, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózók készpénzben teljesíthető kifizetéseit korlátozó rendelkezéseket az állami
adóhatóság a következők szerint alkalmazza:

1. Általános rendelkezések
1.1. Az Artv. 38. § (3a) bekezdése szerint, amennyiben egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik,
szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.
Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári
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hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani. A beszámításnál csak az ugyanazon szerződésből eredő készpénzszolgáltatásokat kell
figyelembe venni, függetlenül attól, hogy az a felek között létrejött, vagy pedig
egy másik jogalannyal megkötött szerződésen alapul.
1.2. Az Artv. 38. § (3b) bekezdése értelmében az ugyanazon felek között megkötött több szerződésből fakadóan ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett adózó részére teljesített kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénz-szolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megkerülése.
1.3. A törvényben foglalt előírások megsértése esetén 2013. január 1-jétől – az
Artv. 172. § (20f ) bekezdésének rendelkezése alapján – a kifizetés teljesítője
valamint, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, akkor a kifizetés jogosultja is,
a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20%
mértékű mulasztási bírságot fizet.

2. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó
2.1. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók körét az Artv. 38. § (2)
bekezdése határozza meg. E szerint legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie a belföldi
l jogi személynek,
l jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak,
l általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek, ideértve
az egyéni
l vállalkozót is.
2.2. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a készpénzben teljesíthető
fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani.

3. A mulasztási bírság alkalmazása
3.1. A pénzforgalmi számláról történő fizetésre ugyan a kifizetést teljesítő
személy kötelezett, azaz a vevő (a terméket megvásárló, a szolgáltatást igény50

bevevő pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó), a szankciót azonban,
amennyiben a szabálytalan kifizetést elfogadja, a kifizetés jogosultjára (eladó,
szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) is alkalmazni kell.
3.2. A készpénzben való kifizetések korlátozása, és így a korlátozás figyelmen
kívül hagyásához kapcsolódó mulasztási bírság csak a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózókra vonatkozik, és kizárólag a vállalkozási tevékenységhez
(adóköteles tevékenységhez) kapcsolódó vagy azt szolgáló ügyletekre. Így például egy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó által – hiába
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett és rendelkezik is pénzforgalmi számlával – a családja számára vagy saját magának (mint magánszemélynek) beszerzett
termék tekintetében nem áll fenn a pénzforgalmi számláról történő fizetési kötelezettsége, hanem ezen ellenértéket készpénzfizetéssel is jogszerűen teljesítheti.

4. Készpénzszolgáltatás, készpénzfizetés
4.1. A fizetési műveletek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 63. § (1) bekezdése, valamint a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hptv.) 2.
sz. melléklet I. 9. pontja alapján alapvetően négy nagy csoportba sorolhatók:
l a fizetési számlák közötti fizetés, amelynek lényege, hogy a művelet két
számlát feltételez,
l a fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, amely egy fizetési számla
létét feltételezi (fizetési számlára történő készpénzbefizetés, vagy fizetési
számláról történő készpénzkifizetés),
l a fizetési számla nélküli, ámde pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő
olyan fizetés, amely nélkülözi a fizetési számlát pl. készpénzátutalás (postai
„rózsaszín csekk”),
l és a készpénzfizetés.
4.2. A Hptv. 2. számú mellékletének I.9.1. a) pontja kimondja, hogy nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak „a fizető fél és a kedvezményezett közötti
közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet”. A Hptv. ilyen irányú
meghatározása egyrészt pontos fogalmi meghatározást ad arra vonatkozóan,
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hogy mi minősül készpénzfizetésnek, másrészt a készpénzfizetést, mint fizetési
módot egyértelműen elhatárolja a Pftv. hatálya alá tartozó, pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő egyéb készpénzes fizetési módoktól.
Fentiek alapján tehát – az Artv. alkalmazásában – csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek.
4.3. Nem minősül készpénzfizetésnek, ha a fizetés következményeként legalább
az egyik félnél megvalósul a bankszámla jóváírás vagy -terhelés. Ennek megfelelően, mivel a készpénzfizetéshez az egyik fél részéről pénzintézeti kiegyenlítés
kapcsolódik, nem minősül készpénzfizetésnek például, ha az ügyfél bankszámlájára szóló készpénzátutalási megbízással (csekkel) kerül feladásra készpénz,
vagy ha az ügyfél bankszámlájára, az ügyfél bankszámláját vezető banknál történik a tartozás kiegyenlítése készpénz befizetésével vagy, ha a banknak adott
rendelkezés alapján az adózó bankszámlájáról az ügyfél részére történik készpénzkifizetés a tartozás kiegyenlítésére.
Amennyiben a kifizetést teljesítő adózó az ellenérték egy részét készpénzfizetéssel, a fennmaradó részt pedig átutalással teljesíti, akkor az átutalás útján teljesített összeg a szankcionálás során figyelmen kívül hagyandó.

5. Rendeltetésszerű joggyakorlás a kifizetés korlátozása
vonatkozásában
A kifizetések korlátozása vonatkozásában – megismételve a korábbi pontokban
foglaltakat – a rendeltetésszerő joggyakorlás szabályának megsértése tehát akkor valósul meg, ha a felek a kifizetési korlát megkerülése érdekében, célzatosan
határozzák meg egy szerződés helyett több szerződésben a közöttük létrejött, a
polgári jog szerint egy jogügyletnek minősülő jogügyletet.

6. A készpénzforgalomra vonatkozó bejelentési kötelezettség
teljesítése
6.1. A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének – a vállalkozási tevékenységet
nem folytató magánszemélyek kivételével – továbbra is be kell jelentenie
a) kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó
értékben teljesített készpénzszolgáltatást,
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b) egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.
A bejelentési kötelezettséget az adóhatóság által rendszeresített „40” jelű,
„Bejelentés a készpénzfizetésről” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni.
6.2. A két szabály alkalmazása tehát egymástól függetlenül más célok mentén
történik. Az Artv. 17. § (9) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség a
pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózók közötti jogügyletekre is
vonatkozik, illetve a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett és a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók között megvalósult készpénzfizetésre
is alkalmazni kell.

A megváltozott munkaképességű vagy legalább 3 hónapja
egybefüggően álláskereső státusz vonatkozásában tett
vállalásokkal kapcsolatos előírások
Hivatkozás:
l 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról
l a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény
A Jogosultnak a megváltozott munkaképességű státusz vonatkozásában tett
vállalásai
Az elbírálás során előnyben részesült az a pályázó, aki megváltozott munkaképességű vagy megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat vagy az általa
a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaságban megváltozott munkaképességű személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
Az elbírálás során szintén előnyben részesült az a jogosultságot elnyerő pályázó, aki legalább 1 fő megváltozott munkaképességű személyt teljes, 8 órás munkaidőben foglalkoztat és a Koncessziós Szerződés aláírását követően, a vállalt
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tevékenység megkezdésétől számított időtartamban, vállalásának megfelelően
foglalkoztatja.
A jogosultságot elnyerő pályázónak a szerződés fennállásának hatálya alatt folyamatosan a jelen pontban leírt vállalásának megfelelően kell tevékenységét
végezni, azaz a megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatni. A vállalásnak megfelelően teljesít azonban a jogosultságot elnyerő pályázó abban az
esetben is, amennyiben a megváltozott munkaképességű egészségi állapotában
olyan változás áll be, amely következtében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal minősítése keretében a korábban megváltozott munkaképességű személy már nem minősül az alábbiakban részletezett megváltozott munkaképességűnek. Ilyen személy továbbfoglalkoztatása esetén az erről szóló igazolást kell
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére elküldeni.
Foglalkoztatás alatt a Munka Törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási
formákat kell érteni. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató
dohányboltban a megváltozott munkaképességűek vonatkozásában betölthető munkakörök figyelembevételével elfogadható foglalkoztatási forma lehet
l a teljes munkaidőben,
l részmunkaidőben történő foglalkoztatás,
l a behívás alapján történő munkavégzés,
l a munkakör megosztás,
l illetve a bedolgozói munkaviszony.
Megváltozott munkaképességűnek az a személy minősül, akiről a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által elvégzett komplex minősítés keretében
egészségi állapotának vizsgálata során megállapításra kerül, hogy egészségi állapotának mértéke 60 százalékos vagy kisebb mértékű.
A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra jogosult.
A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességű személy a
rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges rehabilitációs szolgáltatásra, valamint rehabilitációs pénzbeli ellátásra jogosult.
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles a rehabilitációs tervben
meghatározott időpontban a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél megjelenni, értesítési kötelezettségét teljesíteni, aktívan munkahelyet keresni és a felaján54

lott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban
részt venni, és megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a
közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.
A fentiek alapján abban az esetben, amennyiben a jogosultságot elnyerő pályázó arra tett vállalást, hogy megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat,
azonban a szerződés fennállásának hatálya alatt a megváltozott munkaképességű személy munkaviszonya megszűnik, a jogosultságot elnyerő pályázó
ismét megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával köteles őt
pótolni. Tekintettel arra, hogy a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv a rehabilitációs szolgáltatás keretében rehabilitációs célú munkaközvetítést is biztosít a
megváltozott munkaképességű személyek részére, javasoljuk, hogy a megváltozott munkaképességű személy foglalkozatására tett vállalás esetén keressék meg
a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét.
A rokkantsági ellátásban részesülő heti 20 órát meg nem haladó időtartamban
végezhet keresőtevékenységet. Amennyiben az ellátott keresőtevékenységet végez és a munkaszerződés szerinti heti munkaideje meghaladja a 20 órát, a rehabilitációs ellátás folyósítását szüneteltetik.
A rokkantsági ellátás mellett kereső tevékenységet lehet végezni, feltéve,
hogy a jogosult a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga
nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát. A rokkantsági ellátásban részesülő személynek tizenöt napon belül értesítenie kell a rehabilitációs hatóságot,
ha a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett
be, vagy keresőtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát. A bejelentéssel egyidejűleg a jövedelem összegét is igazolni kell.
A megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkáltató részére – a hatályos jogszabályok alapján – a számos kedvezmény jár, melynek
részletes feltételei iránt javasoljuk, hogy a lakóhelyük szerint illetékes Kormányhivatalok Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveinél, illetve a szakmai irányításukat ellátó Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál érdeklődjenek.
Szükséges ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a megváltozott munkaképességű
személy foglalkoztatásának pótlása a legalább 3 hónapja egybefüggően álláske55

reső személy foglalkoztatásával is megoldható. Ez esetben a következő alpontban leírtakat javasoljuk figyelembe venni.
A Jogosultnak a legalább 3 hónapja álláskereső státusz vonatkozásában tett
vállalásai
Az elbírálás során előnyben részesült az a pályázó, aki a pályázat benyújtásának
napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső vagy
ilyen személyt kíván foglalkoztatni vagy az általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaságban ilyen személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
Az elbírálás során szintén előnyben részesült az a jogosultságot elnyerő pályázó,
aki legalább 1 fő, a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább
3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt teljes, 8 órás munkaidőben foglalkoztat és a Koncessziós Szerződés aláírását követően, a vállalt tevékenység
megkezdésétől számított időtartamban, vállalásának megfelelően foglalkoztatja.
A jogosultságot elnyerő pályázónak a szerződés fennállásának hatálya alatt folyamatosan a jelen pontban leírt vállalásának megfelelően kell tevékenységét
végezni. Ebben az esetben a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a
szerződés fennállásának hatálya alatt azt vizsgálja, hogy a jogosult vagy az általa
foglalkoztatott a pályázat benyújtásának napját megelőzően legalább 3 hónapja
egybefüggően álláskeresőnek minősült-e.
Foglalkoztatás alatt a Munka Törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási
formákat kell érteni, melyek az előző alpontban felsorolásra kerültek.
Álláskeresőnek az a személy minősül, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem
folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem
részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével
nem áll munkaviszonyban és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és akit az
állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
A kereső tevékenység fogalmába minden olyan munkavégzés beletartozik, amelyért díjazás jár.
A fentiek alapján abban az esetben, amennyiben a jogosultságot elnyerő pályázó
arra tett vállalást, hogy legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt
foglalkoztat, azonban a szerződés fennállásának hatálya alatt ezen személy munkaviszonya megszűnik, a jogosultságot elnyerő pályázó ismét legalább 3 hónapja
egybefüggőn álláskereső személy foglalkoztatásával köteles őt pótolni. Tekin56

tettel arra, hogy a megyei/fővárosi Kormányhivatalokhoz tartozó Munkaügyi
Központoknál lehet álláskeresőként regisztrálni, javasoljuk, hogy az álláskereső foglalkozatására tett vállalás esetén keressék meg a lakóhely szerint illetékes
Munkaügyi Központokat a regisztrált álláskereső személyek munkáltatóhoz
történő kiközvetítése érdekében.
A legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt foglalkoztató munkáltató részére – a hatályos jogszabályok alapján – számos kedvezmény jár, melynek
részletes feltételei iránt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál érdeklődjenek.
Szükséges ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a legalább 3 hónapja egybefüggően állás-kereső személy foglalkoztatásának pótlása a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával is megoldható. Ez esetben az előző alpontban
leírtakat javasoljuk figyelembe venni.
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Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. elérhetőségei
Levelezési cím:

1398 Budapest, Pf.: 562.

Fax:

(36 1) 795-05-55

e-mail:

titkarsag@nemzetidohany.hu
ellenorzes@nemzetidohany.hu

Web:

www.nemzetidohany.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat:

(36 1) 795-22-6
(36 1) 795-19-71

Engedélyező vám- és pénzügyőri igazgatóságok elérhetőségei
Bács-Kiskun megye közigazgatási területén:
NAV Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14., 6001 Kecskemét, Pf.: 516
Tel.: 76/513-100, 76/513-170, Fax.: 76/513-117
Békés megye közigazgatási területén:
NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 5., 5601 Békéscsaba, Pf.: 122.
Tel.: 66/323-455, 66/547-330 Fax.: 66/441-298
Csongrád megye közigazgatási területén:
NAV Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
6720.Szeged, Jókai u. 7-9. 6701.Szeged, Pf:156
Tel.: 62/599-300 Fax.: 62/599-399
Baranya megye közigazgatási területén:
NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
7602 Pécs Ágoston tér 6 Pf: 292, 7602 Pécs, Megyeri u .26 Pf:292
Tel.: 72/514-430, 72/503-051 Fax.: 72/514-431, 72/503-052
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Somogy megye közigazgatási területén:
NAV Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3., 7401 Kaposvár, Pf.:103
Tel.: 82/527-400;82/529-050 Fax.: 82/527-401;82/529-051
Tolna megye közigazgatási területén:
NAV Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
7100 Szekszárd, Damjanich u. 50. Pf.: 99. 7101
Tel.: 74/528-160 Fax.: 74/528-161
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén:
NAV Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2.; 4013. Debrecen Pf.:43.
Tel.: (52)521-700; 521-701 Fax.: (52)437-781
Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén:
NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
5000. Szolnok, Ady E. út 21. 5001 Szolnok, Pf.: 49.
Tel.: (56)516-454 Fax.: (56)516-488
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területén:
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
4400. Nyíregyháza, Dózsa György út 39. 4400 Nyíregyháza Pf. 379
Tel.: 42/ 598-340 Fax.: 42/ 598-348, 598-355
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területén:
NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
3525 Miskolc, Horváth L. 17-19, 3501 Miskolc, Pf.: 28
Tel.: 46/349-912, 46/348-611, 46/346-703 Fax.: 46/359-866
Heves megye közigazgatási területén:
NAV Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
3300 Eger, Grónay S. u. 3. 3301 Pf.:115.
Tel.: 36-410-711,36-412-520 Fax.: 36-516-547
Nógrád megye közigazgatási területén:
NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.3100 Salgótarján, Pf: 129.
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Tel.: 32/520-820 Fax.: 32/311-810
Fejér megye közigazgatási területén:
NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 42.
Tel.: 22/512-280 22/512-560 Fax.: 22/512-299 22/513-781 22/512-579
Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén:
NAV Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
2800 Tatabánya, Erdész u. ‚F’ épület Pf.:176
Tel.: 34/513730 Fax.: 34/513749
Veszprém megye közigazgatási területén:
NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
8200 Veszprém, Pápai u. 49. 8201 Veszprém, Pf.: 22
Tel.: 88/577-470 Fax.: 88/422-056
Budapest I.,II.,III.,IV.,V. és XIII. kerülete közigazgatási területén:
NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
1037 Budapest, Csillaghegyi út 25.Postacím: 1300 Budapest Pf.: 152
Tel.:1-437-4300 Fax.:1-437-0285
Budapest VI.,VII.,VIII.,X.,XIV.,XV.,XVI., és XVII. kerülete közigazgatási területén:
NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
1064 Budapest Rózsa u. 89, 1387 Bp, Pf. 5.
Tel.: 472-6600 Fax.: 472-6610
Budapest IX.,XI.,XII.,XVIII.,XIX.,XX.,XXI.,XXII., és XXIII. kerülete közigazgatási területén:
NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
1107 Budapest, Száva u. 7.
Tel.: 432-21-00 Fax.: 432-21-99
Pest megye közigazgatási területén:
NAV Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 1/B., 2041 Budaörs, Pf.: 134.
Tel.: 23/427-850 Fax.: 23/427-870
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Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén:
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
9024 Győr, Nádor u. 25., 9002 Győr, Pf.: 307.
Tel.: 96/513-950, 96/513-999 Fax.: 96/513-990
Vas megye közigazgatási területén:
NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24. Pf.:8.
Tel.: 94/501-000, 94/501-001 Fax.: 94/501-007
Zala megye közigazgatási területén:
NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2., 8901 Pf.:198.
Tel.: 92/597-800 Fax.: 92/597-801

A fogyasztóvédelmi hatóság területi felügyelőségeinek elérhetősége

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Telefonszám: +36 76 481 405, Telefax: +36 76 481 416
E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
Postacím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
Telefonszám: +36 72 510 494, +36 72 510 790,
Telefax: +36 72 510 791
E-mail: fogyved_ddf_pecs@nfh.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Postacím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefonszám: +36 66 546 150, +36 66 546 151,
Telefax: +36 66 546 140,
E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:589
Telefonszám: +36 46 506 071, Telefax: +36 46 506 072
E-mail: fogyved_emf_miskolc@nfh.hu
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36 30 940 7039, +36 1 328 0185, Telefax: +36 1 411 0116
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
6721 Szeged, Tisza L. krt. 11.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 12.
Telefonszám: +36 62 541 737
Telefax: +36 62 541 739
E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.
Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626,
Telefax: +36 22 501 627
E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 1.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 329 244, Telefax: +36 96 329 186
E-mail: fogyved_nydf_gyor@nfh.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.
Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753
E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu
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Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 81.
Telefonszám: +36 36 515 598, +36 36 515 597, Telefax: +36 36 323 587
E-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Postacím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefonszám: +36 56 513 336, Telefax: +36 56 510 204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Postacím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Telefonszám: +36 34 309 303, Telefax: +36 34 309 302
E-mail: fogyved_kdf_tatabanya@nfh.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. (2011.04.15-től)
Postacím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2..
Telefonszám: +36 32 511 116
Telefax: +36 32 511 118
E-mail: fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 235-0856
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.
Telefonszám: +36 82 510 868, Telefax: +36 82 510 661
E-mail: fogyved_ddf_kaposvar@nfh.hu
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefonszám: +36 42 500 694, Telefax: +36 42 504 398
E-mail: fogyved_eaf_nyiregyhaza@nfh.hu
Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 7100 Szekszárd, Szt. István tér 11-13.
Postacím: 7100 Szekszárd, Szt. István tér 11-13.
Telefonszám: +36 74 510 414, Telefax: +36 74 510 413
E-mail: fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
Postacím: 9701 Szombathely PF. 29.
Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219,
Telefax: +36 94 506 984
E-mail: fogyved_nydf_szombathely@nfh.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Postacím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefonszám: +36 88 564 136, Telefax: +36 88 564 139
E-mail: fogyved_kdf_veszprem@nfh.hu
Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Telefonszám: +36 92 510 530, Telefax: +36 92 510 641
E-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu
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A tájékoztatót összeállították:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

