
Dr. Esküdt Gábor 
vezérigazgató 



• A dohánytermékek kiskereskedelme számokban 
 

• Dohánytermékek nyomonkövetése az EU-ban  
       Tracking & Tracing (Bizottság (EU) 2018/574 végrehatási rendelete (2017.XII.15.)  

             72/2018. (IV. 16.)  Korm. Rendelet 
 

• Vezetői Információs Rendszer – VIR 

 Dohánybolti kockázatelemzés 

 Készletnyilvántartás ellenőrzése (406/2016. (XII. 10.) Korm. Rendelet) 

 

 

• Prevenció, egészségvédelem (2012. évi CXXXIV. Törvény 10/C. §) 

 

 



Forrás: KSH adatok 

1. 

2. 

3. 
4. 5. 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Élelmiszer 2 311 327 2 379 702 2 524 747 2 732 640 2 887 509 26,28 26,81 27,26 27,28 26,23

Üzemanyag  1 624 201 1 490 635 1 461 197 1 606 755 1 853 968 18,46 16,79 15,78 16,04 16,84

Dohányáru 534 924 560 829 587 586 624 708 681 789 6,08 6,32 6,34 6,24 6,19

Textil, ruházat  407 375 462 668 509 434 574 474 652 268 4,63 5,21 5,50 5,73 5,93

Gyógyszer, gyógyászati cikk  475 602 466 200 480 572 483 553 505 942 5,41 5,25 5,19 4,83 4,60

Kiskereskedelem összesen 8 796 389 8 875 916 9 260 978 10 018 556 11 006 500 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOP 5 Árucsoport forgalma 5 353 429 5 360 034 5 563 536 6 022 130 6 581 477 60,86 60,39 60,08 60,11 59,80

Árucsoport
millió Ft Részesedés %



Forrás:  KSH és ND adatok 
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Forrás: ND adatok 

Települések ellátottsága: 82 % Lakosság ellátottsága: 99 % 
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Forrás: ND forgalmi adatok 

2019 várható árbevétel 
település típusonként 

2019 várható árbevétel növekedés/csökkenés  



Forrás: ND forgalmi adatok 

Változatlan a tendencia, a leveles dohánytermékre továbbra is érdemes 
fókuszálni! 



464 tonna 

Forrás: ND forgalmi adatok 

562 tonna 

666 tonna 

2017. I-IX. hó 

2018. I-IX. hó 

2019. I-IX. hó 

+ 21% 

+ 18 % 



EU által meghirdetett cél: dohánytermékek feketekereskedelmének megakadályozása  
                    Kötelezettség:  minden tagállam, minden piaci szereplő számára 
 

Feladat:   az EU-ban előállított, az uniós piacon forgalomba hozott  dohánytermékek 
                  minden csomagolási egységét egyedi azonosítóval kell ellátni  
 

     A végrehajtás a teljes dohánypiacon komoly beruházásokat és fejlesztéseket igényelt! 
Kevés idő állt rendelkezésre!  

Az érintett dohánytermék forgalmazók 2019. május 15-éig kapcsolódtak a  
Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszerhez. 

 
 

 

Gazdasági szereplő kód:                      4.204 
          Gyártó/Importőr                                      10 
        Nemzeti Dohánybolt                                        4.178 
        Országos Dohányboltellátó                                        1 
        Büntetésvégrehajtási Intézet/Duty Free Shop          13 
        Külföldi partnerek                                                              2 

 Létesítmény kód:                                 5.989  
        Gyártó/Importőr                                      20 
        Nemzeti Dohánybolt                                        5.905 
        Országos Dohányboltellátó                                        9 
        Büntetésvégrehajtási Intézet/Duty Free Shop          52 
        Külföldi partnerek                                                              3 

K i b o c s á t o t t  k ó d o k  
Termék kódok 

 266 052 554  



5.912 kitöltött kérelem megküldése 2019.01.02. 
 

visszaküldési határidő: 2019.01.20 
 

 

Aláírt kérelmek visszaérkezése 
 

    határidőre: 5300 db 89,6% 
késve:  612 db 10,4% 

Akiket sokszor meg kellett keresni : 62 db 1% 
 

 

A rendszer 2019. május 20. napjától az elvárásoknak megfelelően működik! 
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Gazdasági szereplő kód (koncesszió gyakorló) 
Létesítmény azonosító kód (dohány bolt) 

Megküldés határidőre 
       2019.05.16. 

Emlékeztető tavalyról 
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• Különböző informatikai rendszereinkben tárolt adatok  

     egy rendszerben integrálhatóan elérhetőek legyenek             

• Az információk bemutatása térinformatikai grafikus 
felületen történjen, támogatva a vezetői döntés 
előkészítést 

• Valós idejű adatszolgáltatás aggregált  és egyedi 
analitikus adatokkal 

• Dohánybolti kockázatelemzések készítése  

• Ellenőrzésre kiválasztás támogatása 



 
 
 
 



 

Mindenkit tájékoztattunk 2019. augusztus 8-án  
az új típusú dohányfelügyeleti ellenőrzésről.  

Több mint 1500 dohányboltnál több mint 18.000 negatív készlet adat!  
 

Miért fontos a pontos napi készletnyilvántartás a dohányboltokban? 
• Jogszabályi kötelezettség 

o melyet csakis pontos készletnyilvántartás mellett lehet jogszerűen 
teljesíteni,  

o a NAV bírságot szabhat ki 
• … és egyben kereskedői érdek is 

o a megfelelő rendelések összeállítását  biztosítja 
o az optimális készletezést biztosítja 
o az esetleges lopások felderíthetőségét biztosítja 

 

Az ellenőrzések alkalmával felhívjuk a figyelmet a rendszeres 
negatív készletekre.  

 

(Ellenőrzés: ellenőrzést megelőző hét nyitva tartott  napjain átlagosan több,  
mint napi 10 negatív készlet) 

 



Tájékoztatás készletnyilvántartás ellenőrzéséről 
 

 

Tisztelt Koncesszió Jogosult és Koncessziót Gyakorló! 

 
A vonatkozó és hatályos jogszabályi rendelkezésekből (406/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet) 
adódóan a dohánytermék-kiskereskedőnek pontos nyilvántartás-vezetést kell biztosítania és 
teljes körűen adatot kell szolgáltatnia az adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartozó 
termékekről. Ezen jogszabályi kötelezettség az értékesítési, forgalmi adatok és a 
dohányboltban nyilvántartott készletek adatainak pontos, naprakész vezetését jelenti a 
készletnyilvántartó programban. A készletnyilvántartó programban található készlet 
mennyiségeknek meg kell egyezniük a Nemzeti Dohányboltban található, tényleges 
készletekkel. Ennek vizsgálatára az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaságunk) az alábbiak szerinti ellenőrzési 
tevékenységet kezd meg.  
 

I. Negatív készletek vizsgálata 
 
Társaságunk adatelemző tevékenysége során megállapította, hogy egyes Nemzeti 
Dohányboltok napi nyitókészlete több termék esetében is mínuszos készletadatot 
tartalmaz, mely nem minősül naprakész készletvezetésnek. Ezen, egyértelműen hibás 
adatok korrekciója elengedhetetlen a dohányboltok részéről.   
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a készletnyilvántartás ellenőrzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: NAV) jogköre. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény (2012. évi CXXXIV. tv.) rendelkezései 
alapján a NAV 30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, amennyiben a 
dohánytermék-kiskereskedő a számára előírt nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak nem 
tesz eleget vagy hamis adatot tüntet fel. Végső soron pedig a törvény a NAV részére 
mérlegelési jogkörben biztosít lehetőséget a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 
folytatására vonatkozó engedély visszavonására, amennyiben a dohánytermék-kiskereskedő 
a hatósági intézkedés ellenére sem szünteti meg a jogszabálysértő állapotot, vagy a 
vámhatóság felhívása ellenére sem közli a tevékenységével összefüggő adatokat.  
 
Társaságunk az esetleges büntetések elkerülése érdekében segítséget kíván nyújtani 
a készlet nyilvántartási hibák feltárásában, ezért a szokásos éves ellenőrzés során a 
negatív készletek vizsgálata is bekerül az ellenőrzési programba. Ez az  ellenőrzés 
természetesen csak a negatív készleteket kimutató nemzeti dohányboltokat érinti. Az 
ellenőrzés során az érintettek  részére tájékoztató anyag is átadásra kerül a készlet 
korrekciós lehetőségekről. 
 
Felhívjuk a figyelmét ugyanakkor arra, hogy a fenti ellenőrzés csak a mínuszos készletek 
vizsgálatára terjed ki. Eltérés azonban nem csak negatív, hanem pozitív irányban is 
mutatkozhat, amely szintén javítást igényel.  
 
A mínuszos- vagy irreálisan magas készletek korrekciója az elmaradt bevételezések, egyéb 

készletmozgások pótlásával, illetve – ha ezután is hibás készleteket mutat a szoftver – 

leltározással történhet.  

A tételek kiszűréséhez kérjük, használják a dohányboltban működő szoftvert, vagy az 

ingyenesen használható Dohánybolti Portált, melynek leírását honlapunkon is megtalálják a 

következő link segítségével: http://nemzetidohany.hu/adatszolgaltatas/dohanybolt-portal/ 

 
I. Készletnyilvántartó rendszerek adatküldéseinek ellenőrzése 

 
Társaságunk beépítette az ellenőrzési programjába a minősített készletnyilvántartó 

szoftverek adatküldéseinek ellenőrzését, melyhez a Nemzeti Dohányboltok 

kasszagyűjtőjében szereplő adatainak ismerete szükséges tekintettel arra, hogy a 

készletnyilvántartó rendszerben rögzített adatoknak minden esetben egyezniük kell a 

kasszarendszeren rögzített forgalmakkal. A tapasztalatok alapján az egyezőség az 

összekötött pénztárgépes rendszerekkel sokkal könnyebben és gyakorlatilag hiba nélkül 

biztosítható. A vizsgálathoz kizárólag az árközzétételi kötelezettséggel érintett 

dohánytermékek „D” kasszagyűjtőjébe rögzített forgalmait használjuk fel, mely 

kasszagyűjtőben csak a Társaságunknál regisztrációköteles termékek találhatóak. Az 

ellenőrzés során meggyőződhetünk a szoftver megfelelő működéséről és annak megfelelő 

használatáról is.  

A Nemzeti Dohánybolt helyszíni ellenőrzése során az ellenőr ezentúl elkéri  a 
látogatást megelőző hét minden napjának és minden pénztárgépének valamennyi 
zárószalagját, melyről a „D” kasszagyűjtő adatai kerülnek kizárólag rögzítésre az 
ellenőri jegyzőkönyvben. Ez az ellenőrzés valamennyi Nemzeti Dohányboltot érinti. 
 
A Nemzeti Dohányboltok által átadott adatok felhasználásával ellenőrzi Társaságunk, hogy a 
kasszarendszer napi „D” kasszagyűjtő összegeinek valamennyi adata hiánytalanul átadásra 
kerül-e az Adatgyűjtő rendszerünkbe, azaz a minősített készletnyilvántartó rendszer 
működése és használata megfelelő-e a gyakorlatban.  
 
Felmerülő kérdése esetén kérjük, forduljon bizalommal helyszíni ellenőrzést végző 
munkatársainkhoz vagy ügyfélszolgálatunkhoz! 
 
Együttműködésüket köszönjük! 

 

Üdvözlettel 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
   Zártkörűen Működő Részvénytársaság 





• A várható készletellenőrzés bejelentését követően és az 
ellenőrzések hatására közel 200 boltnál megszűntek a 
negatív készletek, a teljes tételszám 20 százalékos javulást 
mutat (15.000 tétel alá csökkent) 
 

• Az ellenőri figyelemfelhívó levelek átvételét követően a 
dohányboltok jellemzően rendbe teszik a készleteket. 
 
 

• Az egyszeri intézkedés után viszont az is tapasztalható, hogy 
több bolt ismét visszatér  a hibás készletvezetéshez. 
 
 

• Minden készletnyilvántartó szoftver által biztosított napi 
negatív készletek termék lista alapján a dohánybolt 
folyamatosan ellenőrizheti készleteit. 



 

Feladatainkat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény határozza meg. A teljes 
dohánypiaci feladatainkat felölelő állami felügyeleti teendőinken túl a 10/C. §-ban 
megjelenik a megelőzés, valamint  a dohányzásról való leszokás ösztönzése.  
 
    Közreműködünk: 
 

 a dohányzás visszaszorítását érintő feladatokban 
 a médiakampány szervezésében, lebonyolításában 

 

    Együttműködünk: 
 

 leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel 
 

    Célunk a prevenciós kampánnyal : 
 prevenció (a dohányzással kapcsolatos elképzelések megváltoztatása) 
 leszokás ösztönzés (a dohányzók segítése a leszokásban) 
 meghökkentés, figyelemfelkeltés 
 

 

 

     



   Miért nehéz a kommunikáció? 
– Több társadalmi réteg megszólítása 
– Eltérő korcsoportok érintettek  

 
    Kampányunk központi eleme? 

 ESÉLYEK… ELFÜSTÖLT ESÉLYEK…  Főhősünk: Tamás  
 Fel kívánjuk hívni mindazon lehetséges következményre a figyelmet, melyek a 

dohányzással összefüggésbe hozhatóak 
 Dohányosok és a nem dohányzók számára szóló üzenetek hatékony átadása 

 
     Hogyan és hol jelenünk meg? 
  

 

 

Figyelemfelkeltés: 
 TV 
 rádió 
 nyomtatott sajtó  
 közterületi hirdetés (óriás plakát, 

CityLight) 
 Youtube, egyéb online megjelenés 

Edukáció: 
 Microsite 
 Közösségi média 

Motiváció: 
 mobil telefon applikáció ,  





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 


