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Az ND Nonprofit Zrt. a dohánypiac semleges szereplője, aki 
 

 valamennyi dohánypiacon tevékenykedő gazdálkodói körrel és érintett 
hatósági-, felügyeleti szereplővel kapcsolatot tart, együttműködik; 

 szerepvállalásra törekszik az egészségvédelmet és a fiatalkorúak 
védelmét érintő feladatokban; 

 támogatja a Minisztériumok munkáját, e körben adatszolgáltatásaival, 
információival segíti a jogalkotást, és részt vesz annak 
előkészítésében; 

 közvetítésre törekszik az egyes gazdálkodói körök között felmerülő 
kérdésekben, vitás helyzetekben; 

 minden piacot érintő kérdésben közreműködik a feladatok, problémák 
kezelésének elősegítésében, tájékoztat; 

  felvilágosítást ad, eligazodást nyújt a kiskereskedők számára a 
szabályos működésükkel kapcsolatos kérdésekben 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



- Ügyfélszolgálati Irodát működtetünk, ahol személyesen és telefonon is tájékoztatást adunk 
az érdeklődőknek.  

- Elektronikus és postai úton beérkező kereskedői megkeresésekre írásban válaszolunk. 

- A dohánytermék-kiskereskedőkkel az ellenőrökön keresztül személyesen kapcsolatot 
tartunk. 

- Általános tájékoztatókat, közleményeket, állásfoglalásokat bocsátunk ki (Dohánybolt 
Portál, weblapon közzétett információk, e-mailen kiküldött anyagok, egyedi-konkrét-ügyek). 

- Támogatjuk a digitális technikák alkalmazását. A DigInStore Zrt.-vel kötött együttműködési 
megállapodás alapján a dohányboltok nyitása előtt tájékoztató- és oktatási anyagokat 
teszünk közzé a Trafik TV-n keresztül. 

- Informatikai rendszereket működtetünk és folyamatosan fejlesztünk a gazdálkodók napi 
munkavégzésének megkönnyítése érdekében. 

- Az aktuális piaci kérdések kapcsán rendszeres Ágazati Konzultációs Fórumot szervezünk a 
dohánypiac szereplőinek részvételével. 

- Dohánypiaci Konferenciát szervezünk a hazai dohánytermék-kiskereskedők részére a 
személyes tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése érdekében.  

- Oktatásokat szervezünk országos szakmai képzés keretében. 

- Informáljuk, adatszolgáltatással támogatjuk a hazai dohánypiac szereplőit a kereskedelmi 
folyamatokról. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gazdasági Igazgató 

  

 

 
 

Jogi és Ellenőrzési Igazgató 

 

 Kontrolling  

Pénzügyi 

Humánpolitika 

4 fő 

 

 

Vezérigazgató  
 

 

Vezérigazgató- 

helyettes 

 

Felügyelő  

Bizottság 

Belső ellenőr   

 
 

Igazgatási 

szakterület 

 

 

 
 

Üzleti elemzési 

szakterület 

 

 Üzleti elemzés 

Informatika 

3 fő 

 

 
 

Jogi  

szakterület 

 

 

 
Ellenőrzési 

szakterület 

 
Titkárság 

Igazgatás 

Épületüzemeltetés 

Dokumentumkezelés 

6 fő 

 

Jogi csoport 

Ügyfélszolgálat 

Kommunikáció 

4 fő 

 

Ellenőrzési csoport  

Koncessziókezelés 

Pályázatkezelés 

12 fő 

 

 



- Pályázatkezeléssel, koncessziós szerződésekkel és átmeneti 
kijelölésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 

- Szakmai állásfoglalások kiadása 

- Ügyfélszolgálat működtetése 

- Általános működéssel kapcsolatos jogi feladatok ellátása 

- Közbeszerzési ügyintézés  

- Marketing és kommunikációs feladatok ellátása 

- Pályázatkezelési és a Koncessziókezelési informatikai rendszerek 
működtetése, fejlesztése 

- Dohánykiskereskedelmi tevékenység helyszíni és adminisztratív 
(nyilvántartásokon, iratokon nyugvó) ellenőrzése 



- Informatikai rendszerek működtetése, felügyelete 
- napi forgalmi adatokat kezelő Adatgyűjtő rendszer 

- a készlet-nyilvántartó szoftverek minősítő rendszere 

- Termékregisztrációs és Dohánybolt portál 

- BI adattárház 

- Árközzétételi rendszer 

- Adatelemzései feladatok ellátása 

- Informatikai rendszereink és eszközeink üzemszerű működésének biztosítása - 
NISZ Zrt., T-Systems  

- Mediációs tevékenység 

- A Társaság napi működésének biztosításával kapcsolatos adminisztrációs 
feladatok ellátása 

- Dokumentumkezelő rendszerének működtetése (40.000 dokumentum/év) 

- Belső szabályzatok jogszabályokkal és a Társaság működésével kapcsolatos 
összhangjának biztosítása (34 belső szabályzat) 

 



- Számviteli, pénzügyi, kontrolling, humánpolitikai feladatok 
ellátása 

- Stratégiai tervek kidolgozása, üzleti terv összeállítása és 
elemzése 

- Az ND Nonprofit Zrt. számviteli, pénzügyi adatainak elemzése, 
értékelése 

- Koncessziós szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok 
ellátása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízása alapján  

- Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel 

- Működési költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

- Szakterületet érintő szerződéskötések, pályázatok 
lebonyolítása 

 







33 6.000 138.000 500 40.000 700 8.000 



- Az egyre növekvő éves árbevétel miatt folyamatos az 
átrendeződés a 2 alacsonyabb árbevételű kategória felől a 
magasabb árbevételű kategória felé.   

- A 90-120 mFt kategóriába mindkét irányba kiegyenlített az 
átrendeződés. Körülbelül annyi bolt éves árbevétele növekszik 
meg 2017-ben az előző kategóriából átsorolódva, mint amennyi 
a következő nagyobb éves árbevételű kategória felé 
átcsoportosítódik. 

- Az 60 mFt alatti árbevételű kategória 2016. és 2017. évre 
történő nagyobb mértékű csökkenése az éves koncessziós 
szerződések  megszűnésével magyarázható: 

•  2015-ben 303 dohánybolt szűnt meg 
•  2016-ban 146 dohánybolt szűnt meg 



Árbevétel növekedés 

Árbevétel csökkenés 
év 2015 2016

2017 

becsült

Piacméret 

(milliárd Ft)
561 588 621

Változás (előző 

évhez képest) %
4,8 4,7 5,7









Árbejelentési napok száma:  77 nap 
          Árbejelentés érkezett:  68 nap 
 
Bejelentett árváltozás:    2167 db 
            cigaretta:    619 db 
  vágott dohány:    599 db 
                  szivar:    482 db 
              szivarka:    148 db 
 vízipipa dohány:    319 db 
 



Folyamatosan emelkedő árak 
Többlet árrés realizálható a 
készleten lévő termékekre 





A TPD1-es termékek kifuttatásával nem zárultak le a dohánytermékek csomagolását érintő 
változások! 

2018. május 20. – Egységcsomagolás 
– Bizonyos termékeket 2018. május 20-ától kizárólag egységcsomagolásban lehet forgalmazni. 
– Az egészségügyi jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy a cigarettát és a cigarettadohányt milyen színű, 

milyen felületű és milyen feliratokkal ellátott csomagolásban lehet forgalmazni.  
 
‼ Az ND Nonprofit Zrt. az egységcsomagolás előírásainak nem megfelelő termékek zökkenőmentes 

kifuttatása érdekében az ipari szereplők együttműködését kezdeményezi és segítő közreműködéséről 
biztosítja a dohánytermék-kiskereskedőket. 

 

 2017. május 20. – TPD1 
 Az ND Nonprofit Zrt. 2015-től folyamatosan tájékoztatást adott a bekövetkező változásokról: 

 szakmai képzések,  
 közlemények, tájékoztatók, sajtómegjelenés 
 Előadások alkalmával 
 Iparági konzultációs egyeztetések megszervezése 
 Informatikai fejlesztés a TPD1 termékek megkülönböztetésére  (listák, Adatgyűjtő) 

 



Ami az újabb támogató fejlesztésünket indokolta: 

 39/2013 (II.14) Korm. Rendelet változása 

 

 

 

Honnan tudhatja meg a fogyasztó továbbra is 
ezeket az értékeket? 

 



Megjelenítés 
a képernyőn 

Excel táblázat 
letöltése 



Postacím: H-1398 Budapest, Pf. 562.  
Telefon (36 1) 795 37 78  Fax: (36 1) 550 11 74   

E-mail: titkarsag@nemzetidohany.hu  
Web : www.nemzetidohany.hu 


