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1. NDN Dohánybolt portál ismertető 

1.1 Általános ismertető 

A Nemzeti Dohányboltok számára az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársasághoz (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) egy internetes NDN 

Dohánybolt portál felületet biztosít, amelyen a dohánybolt üzemeltetője a következő funkciókat 

érheti el: 

 A Nemzeti Dohányboltban esetlegesen fellelhető, de az NDN központi cikktörzsben meg 

nem található cikkekkel kapcsolatosan cikk regisztrációs kérelmet tud indítani és ezen 

kérelem státuszát tudja ellenőrizni. 

 Az alkalmazott dohánybolti szoftveren keresztül az NDN-hez beküldött forgalmi, valamint 

napi nyitókészlet adatokat illetve a beküldött adatok teljességét ellenőrizheti. 

1.2 A dohánybolt portál elérésének előfeltétele 

Az NDN Dohánybolt portál internetkapcsolaton keresztül, Internet Explorer böngészőből érhető el.  

1.2.1 Támogatott böngésző verziók  

 Internet Explorer 10  

 Internet Explorer 11  

1.2.2 Támogatott operációs rendszer verziók:  

 Windows 7 és újabb 

1.2.3 Autentikáció 

Az NDN Dohánybolt portál a bolt azonosításához az NDN felé történő online adatküldéshez is 

használatos azonosító rendszert alkalmazza.  

A portál eléréséhez szükséges, hogy az eddig csak az adatküldéshez használt tanúsítvány a 

portált elérni kívánó mindegyik dohánybolti felhasználó személyes tanúsítványtárolójába legyen 

telepítve és hasznos, ha az azt aláíró tanúsítvány megtalálható a Megbízható legfelső szintű 

hitelesítésszolgáltatók tanúsítványai között. Amennyiben a tanúsítvány feltelepítése ezen módon 

megtörtént, akkor ugyanezen számítógépről az Internet Explorer böngészőből a dohánybolti portál 

elérhető. Amennyiben a minősített szoftvergyártó által telepített tanúsítvány nem lett a fenti módon 

feltelepítve a dohánybolt portált elérni kívánó felhasználó valamely számítógépére, akkor kérjük, 

hogy kövesse az következő útmutatót. 
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1.2.4 A kapott tanúsítvány telepítése a Microsoft Windows tanúsítványtárba 

Helyezze el az NDN felé online adatküldést végző dohánybolti szoftvert üzemeltető szervezettől 

kapott tanúsítványt egy ideiglenes könyvtárban. Készítse elő a tanúsítvány telepítéséhez 

szükséges jelszót, amelyet szintén meg kellett kapnia. Ha nem kapta meg a tanúsítványt vagy a 

jelszót, akkor forduljon az NDN felé online adatküldést végző dohánybolti szoftver 

üzemeltetőjéhez. 

Windows Intézőben nyissa meg a kapott tanúsítványt tartalmazó könyvtárat. 

 

Jelölje ki a tanúsítvány fájlt és az egér bal gombjával kattintson rá duplán. 

  

Kattintson a Tovább gombra. 
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Kattintson a Tovább gombra. 

 

Adja meg a tanúsítványhoz kapott jelszót és kattintson a Tovább gombra. 
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Válassza a tanúsítványtároló automatikus kiválasztását és kattintson a Tovább gombra. 

 

Kattintson a befejezés gombra. 
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Egy figyelmeztetést kaphat, amely a telepített tanúsítvány aláíró tanúsítványának telepítésére és 

megbízhatóként történő elfogadására kérdez rá. 

 

Kattintson az Igen gombra. 

 

Kattintson az OK-ra. 

1.3 Kezdőlap 

A dohánybolti portál elérhetősége a következő: https://bolt.nemzetidohany.gov.hu/ndbp/ 

A telepített tanúsítványnak meg kell jelennie a felbukkanó ablakban. Válassza ki azt a tanúsítványt, 

amelyet az NDN felé online adatküldést végző dohánybolti szoftvert üzemeltető szervezettől 

kapott, és amelynek kiállítója az NDN Internal Root CA. 
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Ha a böngésző nem kínál fel tanúsítványt, akkor az előző fejezetben leírtak szerint telepítse a 

tanúsítványt, illetve olvassa el a Hibakezelés című fejezetet. 

A tanúsítvánnyal való azonosítás után a portál bal felső sarkában megjelenik az adott trafik 

szerződésazonosítója és címe. 

 

Abban az esetben, ha nincs megfelelő tanúsítvány telepítve a weboldal megtekintéséhez használt 

eszközre, az oldal nem töltődik be. Nézze meg a Hibakezelés fejezetben leírtakat.  

Ha megjelenik az oldal, de esetleg nem a saját boltjának adatait látja, akkor szintén nézze meg a 

Hibakezelés fejezetben leírtakat. 

Amennyiben a bal felső sarokban nem a saját boltjának címét látja, akkor vegye fel a kapcsolatot a 

NDN ügyfélszolgálatával és jelezze a problémát. 

Sikeres belépés esetén baloldalt megjelenik a Hiányzó termék bejelentése és a Megküldött adatok 

lekérdezése menü. 

A Hiányzó termék bejelentése menüre kattintva a következő menüpontok nyílnak le: 

 Új termék bejelentése 

 Bejelentések megtekintése 

A Megküldött adatok lekérdezése menüre kattintva a következő menüpontok nyílnak le: 

 Napi árbevétel 

 Készletforgalmi adatok 

 Napi nyitókészlet 

A Cikktörzs adatok menüre kattintva a következő menüpont érhető el: 

 Cikk keresés 

1.4 Hiányzó termék bejelentése 

Az almenük közül az Új termék bejelentése lehetőséget választva az alábbi képernyő jelenik meg. 

Ezen a képernyőn lehetősége van olyan termék bejelentésére, ami megtalálható a dohányboltban, 

de nem létezik a központi rendszerben. 
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Az űrlapon a következő mezők jelennek meg: 

1. Terméktípus Kötelező 

Terméktípust kötelező választani. Kérjük a legördülő lehetőségek közül egyet jelöljön meg. 

2. Termék vonalkód Adójegyes árszint típussal rendelkező szivar esetén nem 

kötelező, minden egyéb esetben kötelező! 

A termék egyedi csomagolásán olvasható vonalkód. Elsődleges azonosításra szolgál, ezért 

nagyon fontos pontosan azt a kódot rögzíteni, ami a csomagoláson látható! Vonalkódot az 

adójegyes árszint típussal rendelkező szivar kategórián kívül minden termékcsoportban 

kötelező rögzítenie. 

3. Árszint típus Kötelező 

Árszint típust kötelező választani. Kérjük a legördülő lehetőségek közül egyet jelöljön meg. 

4. Termék egységár  Adójegyes árszint típus esetén kötelező, minden egyéb 

esetben opcionális! 

Egységárat minden kiskereskedelmi árat tartalmazó adójegyes termékek esetén kötelező 

megadni. 
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5. Termék név  Kötelező 

Csomagoláson olvasható terméknév lehetőleg karakterpontosan beírva, ügyelve a hosszú-

rövid ékezetekre és a kis- és nagybetűk közötti különbségekre. A terméknév megadása 

minden esetben kötelező, a termék azonosításához nagyon fontos információ. 

6. Termékregisztrátor/importőr Kötelező 

Termékregisztrátort az ND adatbázisában már létező termékregisztrátorok közül kötelező 

választania. Amennyiben tudja a gyártó/forgalomba hozó cég nevét, szíveskedjen a listából 

megjelölni. Amennyiben bizonytalan a regisztrátor kilétében, vagy nem találja a listában, 

kérjük, válassza az egyéb, vagy nem ismert lehetőséget. 

7. Leírás  Opcionális 

A termékkel, csomagolásával, esetleg a beszerzési forrással kapcsolatos, illetve a 

bejelentés okát pontosító egyéb információt írhat ide. Megjegyzése a Termékregisztrátort 

segíti a termék azonosításában. 

8. ND cikkszám (nem szerkeszthető) 

Az ND cikktörzsben, a bejelentett termék ezen az azonosító cikkszámon található meg. 

9. Bejelentés azonosító (nem szerkeszthető) 

Automatikus azonosító adat, a bejelentés sikeres rögzítése után ezen a számon tartjuk 

nyilván bejelentését. 

10. Státusz (nem szerkeszthető) 

A bejelentés jelenlegi állapota. 

11. ND megjegyzés (nem szerkeszthető) 

A bejelentés lezárása során amennyiben elutasításra került a bejelentés, itt látható az 

elutasítás indoka. 

A kitöltendő mezőkre kattintva a kitöltést segítő szöveg jelenik meg a mező jobb oldalán. 

 

A Terméktípus és a Termékregisztrátor mezők csak meghatározott értékeket vehetnek fel. Ezeknél 

a mezőknél legördülő listából tudja kiválasztani a megfelelő értéket. 
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Az inaktív Küldés gomb  a megfelelő mezők kitöltése után a képernyő alján aktív státuszú 

lesz,  rákattintva a bejelentés ellenőrzése elkezdődik. 

1.4.1 Ellenőrzés eredménye 

Amennyiben bejelentési űrlapon kitöltötte a vonalkód és ár mezőt, a rendszer ezen adatok alapján 

megpróbálja azonosítani a terméket. Az azonosítás a központi cikktörzsben és az eddigi 

bejelentések között történik. A központi rendszerben, vagy az eddig rögzített nyitott státuszú 

bejelentések között való sikeres azonosítás esetén, a megerősítő ablakban megjelennek a 

rendszerben tárolt termék(ek) adatai. A termék beküldése ez esetben nem lehetséges. Ha az 

eddig rögzített bejelentések között van találat és a bejelentést már lezárták, de a központi 

cikktörzsben nem szerepel a termék akkor a Beküldés gombbal lehet rögzíteni a megadott 

adatokat. Abban az esetben, ha vonalkód és ár alapján a nem tudja a rendszer azonosítani a 

terméket, akkor következő lépésben a megadott vonalkód alapján történik a keresés. Találat 

esetén részleges találati eredmények jelennek meg, ha a táblázatban nem találja a bejelenteni 

kívánt terméket, a Beküldés gombbal rögzítheti a bejelentést. Vonalkód alapján sincs találat, a 

megerősítő ablakban nem jelenik meg táblázat, Beküldés gombbal véglegesítheti a bejelentést. 

 

Szivar bejelentése esetén a vonalkód megadása nem kötelező, ilyen esetben az egyező árú 

szivarokat keres a rendszer a megadott dohánytermék regisztrátor által rögzített termékek között. 

Ha ilyen nem létezik, név alapján folytatódik a keresés a központi cikkek és az eddig rögzített 

bejelentések között. Találat esetén a lehetséges termékek jelennek meg a táblázatban, ha a 

bejelenteni kívánt szivar nem szerepel a táblázatban, vagy nincs találat és ezért a táblázat nem 

jelenik meg, a Beküldés gombbal rögzítheti a bejelentést. 
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Dohányt tartalmazó kiegészítő, Cigarettapapír, Cigarettahüvely és Füstszűrő esetén az ár 

megadása nem kötelező. Ha ezeknél a cikk fajtáknál az árat nem adja meg, a rendszer a vonalkód 

és a megadott dohánytermék regisztrátor alapján próbálja meg azonosítani a terméket, a központi 

cikkek és az eddig rögzített bejelentések között. Találat esetén a bejelentés nem rögzíthető, a 

táblázatban látható(ak) az adott vonalkóddal a rendszerben szereplő nem jövedéki kategóriában 

található termék(ek). Ha a megadott vonalkóddal nincs eredménye a keresésnek, a táblázat nem 

jelenik meg, a bejelentés a Beküldés gombbal rögzíthető. 

 

A bejelentés ellenőrzése három féle eredménnyel zárulhat. 

 Teljes találat: A rendszer a megadott adatok alapján beazonosította a bejelenteni kívánt 

terméket. A felugró ablakban megjelenő táblázat(ok)ban megtekintheti a talált termékeket. 

A bejelentést nem tároljuk, a Vissza a bejelentésbe gombbal visszatérhet a bejelentő 

oldalra és a megadott adatokat módosíthatja, a Mégse gombra kattintva új, üres bejelentő 

sablon jelenik meg. 

 

 

 Részleges találat: A rendszer a megadott adatok alapján hasonló termékeket talált a 

rendszerben. A felugró ablakban megjelenő táblázat(ok)ban megtekintheti a talált 

termékeket. A Vissza a bejelentésbe gombbal visszatérhet a bejelentő oldalra és a 

megadott adatokat módosíthatja, a Mégse gombra kattintva új, üres bejelentő sablon 

jelenik meg. A Beküldés gombra kattintva a rendszer tárolja a bejelenteni kívánt terméket. 
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 Nincs találat: A rendszer nem talált hasonló terméket, a Vissza a bejelentésbe gombbal 

visszatérhet a bejelentő oldalra és a megadott adatokat módosíthatja, a Mégse gombra 

kattintva új, üres bejelentő sablon jelenik meg. a Beküldés gombra kattintva a rendszer 

tárolja a bejelenteni kívánt terméket. 

 

 

A felugró ablakban a Beküldés gombra kattintva a rendszer tárolja a bejelenteni kívánt terméket és 

értesíti a kiválasztott termékregisztrátort. Új oldal jelenik meg, ahol megjelennek a bejelentett 

termék adatai és azonosítója, amin a bejelentését nyomon követheti a Bejelentések megtekintése 

menüpontban. 
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1.4.2 Bejelentések megtekintése 

A Bejelentések megtekintése menüpontban nyomon követheti az elmúlt három hónapban tett 

bejelentéseit. A táblázat alatti rész jobb oldalán megjelenő (10, 25, 50, 100) lehetőségekkel 

szabályozhatja a táblázat egy oldalán megjelenő bejelentések számát. A bal alsó részben lapozhat 

a táblázat oldalai között. A táblázat fejlécében az Azonosítóra kattintva a bejelentések azonosítója 

szerint csökkenő illetve növekvő sorrendbe rendezheti a táblázat elemeit, a Megnevezésre 

kattintva abc sorrendbe tudja rendezni a találatokat. Az NDN által jóváhagyott bejelentések 

esetében az NDN cikkszám mezőben megjelenik a termék SAP cikkszáma. Elutasított kérelem 

esetében a megjegyzés mezőben az SAP-ban megadott elutasítás oka jelenik meg. A bejelentés 

állapotát a Státusz mezőben tekintheti meg. 
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Státuszok: 

 Új 

 Feldolgozás alatt 

 Beküldve 

 Elfogadva 

 Elutasítva 

A táblázatban a bejelentés azonosítójára kattintva látszódnak a bejelentés adatai. A megjelenő 

oldalon a beviteli mezők már le vannak tiltva, a rögzített bejelentés adatai már nem módosíthatók. 

 

 

1.5 Napi árbevétel 

A Megküldött adatok lekérdezése menüpont első riportja. Az oldalon a kettő dátumot megadva 

lekérdezhető a megadott dátumok között beküldött bruttó értékesítések összege napi bontásban.  

A Megjelenítés gombra kattintva táblázatban jelenik meg a beküldött adat, a táblázat fejlécére 
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kattintva az oszlopok rendezhetőek. A Letöltés gombra kattintva a riport excel formátumban 

letölthető. 

 

1.6 Készletforgalmi adatok 

A kimutatás a dohánybolt által beküldött készlet forgalmi adatok teljességét jeleníti meg. A dátum 

kiválasztása után a Megjelenítés gombra kattintva cikkenként megjelenik a kiválasztott dátumon 

beküldött nyitókészlet, az aznapi készletváltozások. A táblázat hatodik oszlopában látható 

nyitókészletből és készletváltozásokból kalkulált következő napi nyitókészlet, a hetedik oszlopban 

pedig a ténylegesen beküldött másnapi nyitókészlet. Az utolsó oszlopban megjelenik a 

nyitókészletek eltérése, ez megfelelő adatküldés esetén 0. A Letöltés gombra kattintva a táblázat 

letölthető excel formátumban. 

 

1.7 Napi nyitókészlet 

A Napi nyitókészlet lekérdezés a dohánybolt által adott napra beküldött nyitókészletet jeleníti meg. 

A táblázat fejlécére kattintva az adatok rendezhetőek. A Letöltés gombra kattintva a táblázat Excel 

formátumban letölthető. 
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1.8 Cikk keresés 

A menüpontot megnyitva a NDN központi cikktörzsében található aktív termékeket és azok adatait 

lehet lekérdezni. A felületen található jelölőnégyzetek bejelölésével határozhatóak meg az 

eredmény halmazban megjelenítendő termék adatok. Alapértelmezésben a ND cikkszám, 

Számlanév, Vonalkód, Nikotin (mg), Kátrány (mg) és a CO (mg) mezők aktívak. Első belépéskor a 

felhasználó eszerint a szűrési-megjelenítési beállítás szerint egyből leválogatva látja a 

terméktörzset. A megjelenítés vagy a letöltés gombra kattintva a jelölőmezők értéke elmentődik, a 

következő belépéskor az előző keresési beállítások automatikusan betöltésre kerülnek. 

A keresett termékek köre szűkíthető a következő keresési paraméterek megadásával: 

 ND cikkszám: Cikkszám az NDN törzsben, pl. A000001 formátumban 

 Számlanév: A termék számla megnevezése vagy annak egy részlete 

 Rövid leírás: A termék rövid leírása vagy annak egy részlete 

 Vonalkód: A termék vonalkódja pl. 59911111 formátumban 

 Márka: A termék márkája vagy annak egy részlete 

 Regisztrátor neve: A termék regisztrátora, legördülő listából választható érték 

 Típus: A termék típusa, legördülő listából választható érték 

 Adókód: A termék adó besorolása 

 Elvi töltő mennyiségtől - Elvi töltő mennyiségig: Cigarettadohány esetében 1 szál cigaretta 

elkészítéséhez szükséges mennyiség grammban. 

 Mérőszám mennyiségi egységben értéktől - Mérőszám mennyiségi egységben értékig: A 

kiskereskedelmi forgalomban elérhető kiszerelésben található mennyiség. 

 Mentolos: Igen/Nem/Mindegy 

 TPD1: Igen/Nem/Mindegy 

 TPD2: Igen/Nem/Mindegy 
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 Nikotin tartalomtól – Nikotin tartalomig: A termék nikotin tartalma. 

A képernyőfelület jobb oldalán felsorolt cikktörzs adatok előtti kis jelölőnégyzet a találatlistában 

való megjelenítést szolgálja, ezek az adatok szűrőként nem funkcionálnak. 

Üres szűrési paraméterek esetén a teljes aktív cikktörzs megjelenítésre kerül. Az egérmutatót a 

mezők, jelölő négyzetek fölé mozgatva, az adott mezőhöz rövid magyarázó szöveg jelenik meg. 

Mindegyik oszlopfejléc, amely a találatlistán megjelenítésre kerül, alkalmas a találatok oda-vissza 

irányú sorba rendezésére azzal, hogy az oszlopfejlécben található le/fel nyilakra lehet kattintani. 

Egyszerre egy oszlop szerinti rendezettséget lehet beállítani (pl: Számlanév ABC sorrend szerint 

növekvő). 

A megjelenítés gombra kattintva az oldalon található táblázatban megjelennek a szűrésnek 

megfelelő termékek, a letöltés gombra kattintva, az adatok xls formátumban letölthetőek. 

 

 

1.9 Hibakezelés 

Tanúsítvány telepítésének ellenőrzése: 

A Tanúsítványkezelő megnyitásához kattintson a Start gombra , írja be a certmgr.msc fájlnevet 

a Keresés mezőbe, majd ezután nyomja meg az ENTER billentyűt. Amennyiben a rendszer 
rendszergazda jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy hagyja jóvá a műveletet. 

Nyissa meg a Személyes tanúsítványok tárolót és ellenőrizze, hogy itt megtalálható az  

NDN Internal Root CA által aláírt tanúsítvány. 
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Nyissa meg a Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók tárolót és ellenőrizze, hogy itt 

megtalálható az NDN Internal Root CA tanúsítvány. 

 

403-as hiba: 

Ha bejelentkezéskor a következő üzenetet látja, akkor vagy nincs tanúsítvány telepítve a 

számítógépére, vagy nem választott ki tanúsítványt a listából vagy a tanúsítvány lejárt: 
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Ha a tanúsítvány nincs feltelepítve, akkor kövesse „A kapott tanúsítvány telepítése a Microsoft 

Windows tanúsítványtárba” c. fejezetben leírtakat. 

 

Bővebb információ a tanúsítványhibákról itt található: 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/certificate-errors#1TC=windows-7 

  

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/certificate-errors#1TC=windows-7
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Az alábbi problémás esetekben keresse a Szoftvergyártót : 

 

 A tanúsítvány telepítéssel és a portálra történő belépéssel kapcsolatosan keletkező 

problémák 

NDN specifikus azonosítási probléma: 

Ha bejelentkezéskor a következő üzeneteket látja, akkor a böngészőben kiválasztott 

tanúsítványhoz nincs aktív dohánybolt rendelve: 

 

 

Ez esetben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az NDN ügyfélszolgálatával. 

Nem a saját bolt adatait látja a dohánybolti portálon: 

Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az NDN felé online adatküldést végző dohánybolti szoftvert 

üzemeltető szervezettel, amelytől a dohánybolti portál tanúsítványát is kapta! 

 

Készlet- és Forgalmi adat eltérés a dohánybolti portálon: 

Akár a nyitókészlet-, akár a forgalmi adat eltérésének, hibás szereplésének esetén, az elsődleges 

problémamegoldó a szoftvert üzemeltető szervezet.  
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A portál megnyitásakor a dohánybolt azonosító helyett {{shop.ContractId}} .. stb jelenik 
meg: 
 

A dohánybolti portál használatához a fentebb megadott portál URL-en kívül néhány publikus 

Javascript library-ket is el kell érni a böngészőt futtató számítógépről. Amennyiben a kimenő 

kapcsolatok korlátozva vannak, ellenőrizze, hogy a portál URL-en kívül legalább az alábbi URL-ek 

elérhetőek. 

https://code.jquery.com/jquery.js 

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.10/angular.js 

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.14/angular-route.js 

 

 

Forduljon az ön számítógépén / hálózatán működő tűzfal üzemeltetőjéhez és kérje a kimenő 

kapcsolatok engedélyezését. Mivel a fenti publikus javascript library-k elérése/címe a jövőben 

változhat, ezért javasolt a teljes kimenő internetkapcsolat engedélyezése arról a számítógépről, 

ahonnan a portált el kívánja érni. 

 

A portál megnyitásakor a „A weboldal használatához kérem, engedélyezze böngészőjében a 

javascript-et!” üzenetet kapja: 

 

Kérjük, engedélyezze a Javascript / Active Scripting használatát a böngészőben! 

https://code.jquery.com/jquery.js
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.10/angular.js
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.14/angular-route.js

