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I. Ellenőrzés 

 

ND Nonprofit Zrt. által végzett ellenőrzés: 

adminisztratív  

helyszíni 



Adminisztratív ellenőrzés: 
 

megnyitás(új koncessziós szerződések esetében) 
elektronikus készletnyilvántartó rendszer 
ellátási kötelezettség  
éves koncessziós díj  
 foglalkoztatás 
szakmai képzés 
adatváltozás bejelentés 
korábbi hiányosságok pótlása 
adat egyeztetés 
 



Helyszíni ellenőrzés: 
 
Kizárólag a pályázati vállalásban és a koncessziós 
szerződésben foglaltak vizsgálatára terjed ki. 
 
 vámhatósági engedély megléte 
 üzemeltetési hely 
 nyitvatartási idő 
 ellátási kötelezettség  
megnyitás (új szerződés esetében)  
 arculati elemek  
 utókövetés 



Tájékoztatás a helyszíni ellenőrzés során: 

 

 folyamatban lévő ügyek 

 koncessziós díj, és kötbér tartozás, bankszámla hiány, 
tevékenységi kör 

 szakmai képzés  

Dohánybolti portál működésének megismertetése 



 
II. Ügyfélszolgálat 
 
Kiemelt feladatok: 
 tájékoztatás  
 a koncessziós szerződések megkötése, megszüntetése, 

záradékolás aláíratása 
 éves szakmai képzés 

 

ND Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 
 személyesen 
 telefonon 
 e-mailen 
 



 

 

Ügyfélszolgálati Iroda 
1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. 

Munkanapokon H-P  9:00 – 15:00 óráig 

Telefonos elérhetőség 
Munkanapokon H-P: 9:00 – 15:00 óráig: 
+36 1 795 22 26 
+36 1 795 19 71 
+36 1 795 91 09 
 

Email    ugyfelszolgalat@nemezetidohany.hu 



SZERZŐDÉSTIPUS 2013 2014 2015 2016 2017
Koncessziós szerződés 5955 5904 5630 5520 5435

Kijelölés 484 465 495 566 527

Összesen 6439 6369 6125 6086 5962



Magyarország
koncesszióval 

ellátott
ellátatlan

kijelöléssel 

ellátott
összesen

településszám 2 079 611 487 3 177

népesség 9 558 284 165 702 233 745 9 957 731



Ellenőrzés 
 éves szinten 7.000-7.500 elektronikus és 3.000-3.500 postai 

megkeresés  

  1.687 szerződés esetében kérelmeztek bankszámla megszüntetést 
(2013 óta) 

  3.553 szerződéshez került rögzítésre új felhatalmazó levél (2013 
óta) 

  29.750 adatváltozás bejelentő adatlap került rögzítésre (2013 óta) 

 2016-ban összesen 700 nap helyszíni ellenőrzés, 138.000 km 
megtétele 

 az ND Nonprofit Zrt. 10 ellenőre minden dohányboltot évente 
legalább 1 alkalommal ellenőriz (2017-ben 6.000 helyszíni 
ellenőrzés) 



Ügyfélszolgálat 
 az ND Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodája éves szinten több 

mint 500 e-mailen érkező megkeresésre válaszol és több mint 
8.000 telefonhívást fogad 

 összesen 3.825 koncesszió jogosult vállalta az éves szakmai 
képzés teljesítését, amelyet 2017. évben az eddig lezárult 8 
kurzus során 2.767 jogosult teljesített 

 2017 szeptemberéig összesen 115 koncessziós szerződés szűnt 
meg közös megegyezéssel 

 2017 szeptemberéig összesen 23 öröklés miatti záradékolás 
került aláírásra 

 



Ellenőrzés 

 



Ellenőrzés 

 



Ellenőrzés 

 

Vizsgálati szempont 2016 2017 Megállapítás

Cégér, cégtábla 357 492 37 %-os növekedés

60 napot meghaladó zárva tartás 42 15 35%-os csökkenés

5 napot meghaladó folyamatos 

zárva tartás
1976 924 46 %-os csökkenés



Ellenőrzés – Koncessziós szerződés megszűnés 

 



Megszűnési okok 2013 2014 2015 2016 2017

Vámhatósági engedély visszavonása 0 89 69 16 5

Szerződést Jogosult felmondta 0 58 99 27 22

Közös megegyezés 0 0 12 26 22

Koncessziós jogosultságot az évben 

60 napon túl nem gyakorolta
1 27 23 12 2

Az adatszolgáltatási kötelezettség egy 

hónapban összesen legalább 5 napon 

keresztül alapos ok nélkül való 

elmulasztása

0 2 23 12 4



Cégér, cégtábla: 
 Rongálás, időjárás okozta károk 

 

 

 

 

 

 



Nyitvatartás: 
 

 pontatlan feltűntetés 

 a pályázati vállalás be nem tartása 

 módosítás bejelentésének hiánya 



Adatváltozás bejelentő lap: 
 

Bejelentés hiánya: 
 a változásokat 15 napon belül nem jelentik az ND Nonprofit Zrt. felé 
 nem jelentik a dohánybolt üzemeltetési helyének, és a cég székhelycímének 

változását 

 
Pontatlan bejelentés: 
 egy adatváltozás bejelentő adatlapon több szerződésszámot tüntetnek fel 
 szerződésszám helytelen feltüntetése 
 Bt. esetén a jogosultat és a gyakorlót nem tüntetik fel külön-külön 
 a változást nem az „Új adat oszlop”-ban kerül feltüntetésre 
 változást alátámasztó okiratok hiánya 
 hiányzik a jogosulti és gyakorlói aláírás 
 a tanúk adatai hiányosak, vagy teljesen lemaradnak 
 nem a regisztrált e-mail címről kerül megküldésre 



Bankszámlák: 
hozzájárulás hiánya 

 téves adatok 

 teljes körűség hiánya 

eredeti dokumentum hiánya 
 

Koncessziós szerződés megszüntetése: 
egykoncessziós település 

ellátási kötelezettség 



Szüneteltetés: 
 jogerős engedély hiánya 

Megküldés hiánya 

továbbértékesítés 

visszanyitás 

 

Öröklés: 
Bejelentés hiánya 

Benyújtás hiányossága 

 

 



Adatszolgáltatás: 
 

Működő Nemzeti Dohánybolt ??? 



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 


