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KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 

CXXXIV. törvény (jelen kiírásban a továbbiakban „Fdvtv.”), összhangban a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. 

törvény (továbbiakban „Kt.”) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban „Nvtv.”) 

rendelkezéseivel meghatározza a dohány-kiskereskedelmi jog gyakorlásának koncesszió útján történő 

átengedésének feltételeit.  

 

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 

hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek 

megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.  

 

Dohánytermék kiskereskedelme 2013. július 1-jét követően kizárólag nyilvános koncessziós pályázat 

eredményeként megkötött koncessziós szerződés rendelkezései által biztosított jogosultság (továbbiakban 

„dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság”) alapján és dohánytermék-kiskereskedelmi vámhatósági engedély 

(továbbiakban „engedély”) birtokában végezhető. 

 

Mindezen körülményekre tekintettel a Magyar Állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére 

jelen pályázati kiírással (továbbiakban „Pályázati Kiírás”) nyilvános koncessziós pályázatot ír ki. A Magyar 

Állam nevében a pályázat kiírására, elbírálására, továbbá – az Fdvtv. 8. § (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel – 

a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter (továbbiakban 

úgyis, mint: „Kiíró” vagy „Miniszter”) jogosult. 

 

Jelen Pályázati Kiírás a Kiíró által 2015. március 05. napján közzétett pályázati felhívás (továbbiakban 

„Pályázati Felhívás”) alapján készült. A Pályázati Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen Pályázati 

Kiírás rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. A 

Pályázati Felhívás és a jelen Pályázati Kiírás között esetlegesen fennálló bármilyen ellentmondás esetén a jelen 

Pályázati Kiírás rendelkezései az irányadók. 

 

A közzétett Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően a jelen Pályázati Kiírás tartalmazza a koncesszió-

köteles tevékenységre vonatkozó területi, személyi, jogi, gazdasági és tárgyi feltételekre vonatkozó 

információkat, a pályázat benyújtására vonatkozó követelményeket, nyilatkozatmintákat, valamint a pályázat 

elbírálásának szempontjait és a koncessziós szerződés tervezetét. 

 

A Pályázati Kiírás célja, hogy a pályázók megfelelő információt kapjanak a pályázati feltételekről, továbbá 

tájékozódjanak a megkötendő koncessziós szerződés lényeges elemeinek tartalmáról és a versenysemlegesség 

lehető legteljesebb biztosításával minden pályázónak lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt.  

 

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati Kiírásban használt fogalmak alatt az Fdvtv-ben használt 

fogalmakat kell érteni, továbbá, hogy a jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 

hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

 

A Kiíró nem vállal felelősséget a jelen Pályázati Kiírásban foglaltak helyességéért, a benyújtott pályázatok 

elbírálása során a vonatkozó jogszabályok irányadóak, minden pályázó saját maga felelős a benyújtott pályázat 

jogszabályoknak való megfelelőségéért.  

 

 

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA 

 

A Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, elbírálására, továbbá a koncessziós szerződés megkötésére – az 

Fdvtv. 8. § (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel – a Miniszter jogosult. 

 

A Kiíró felhatalmazása alapján, nevében eljáró, közreműködő szervezet adatai: 
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Neve: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbikaban: ND 

Nonprofit Zrt.) 

Székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 13. 

Képviselője: Gyulay Zsolt vezérigazgató 

 

A Pályázati Kiírással kapcsolatban további információ a www.nemzetidohany.hu weboldalon az „információk” 

 menüpont alatt, a gyakran ismételt kérdések elnevezésű tájékoztató dokumentumban található. Ezen túlmenően 

információ kizárólag magyar nyelven, írásban, kizárólag a weboldalon feltüntetett elérhetőségeken keresztül 

kérhető.  

 

 

II. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG TÁRGYA, MEGHATÁROZÁSA 

 

A koncesszió-köteles tevékenység tárgyára vonatkozóan a jelen Pályázati Kiírásban nem rögzített feltételeket az 

Fdvtv. tartalmazza. 

 

 

1. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG 

 

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1. napját követően kizárólagosan a Magyar 

Állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek 

megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti nyilvános pályázat 

kiírásánakeredményeként. 

 

Az Fdvtv. 6. § (2) bekezdése szerint, ahol az állandó lakosok száma a 

a) háromezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy, 

b) háromezer főt meghaladja, legalább egy és minden háromezer fő lakos után további egy 

jogosult végezheti a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet (3000 fő alatt 1 db, 3001-6000 fő közt 2 db, 

6001-9000 fő közt 3 db, stb.). 

 

Az Fdvtv. 6. § (5) bekezdése szerint a település állandó lakosainak számát a Központi Statisztikai Hivatal által a 

tárgyévet megelőző utolsó három évben közzétett tájékoztatási adatbázis Magyarország lakónépességének 

továbbszámított, éves és települési bontásban megadott adatainak számtani átlaga alapján kell megállapítani. 

 

Az Fdvtv. fenti rendelkezései szerinti, településenként, Budapesten kerületenként összesen, illetve az adott 

településen, Budapesten kerületen egy személy által maximálisan jelen pályázati eljhárás során elnyerhető 

jogosultságok számát a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza. A pályázók ezen körülmények 

figyelembe vételével nyújthatják be pályázatukat, tekintettel arra, hogy egy személlyel egy időben legfeljebb 

mindösszesen öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve figyelemmel az előzőekben 

leírtakra azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél/kerületeknél, ahol egynél több 

dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy egy időben nem birtokolhatja az összes 

dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több mint kétharmadát.  

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen rendelkezésekre tekintettel jelen eljárásban egy pályázó 

ugyanazon azonosító számú település/kerület vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő 

sorában meghatározott számú pályázatot adhat be.  
 

Ez nem jelenti azt, hogy a pályázó más település/kerület  vonatkozásában további pályázato(ka)t ne adhatna be, 

azonban ezen további pályázatok során is figyelembe kell vennie az érintett másik település/kerület szerinti 

maximálisan beadható pályázatok számát, valamint figyelembe kell vennie az általa már megszerzett 

jogosultságok számát. Amennyiben a pályázó egy település/kerület vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti 

maximumot meghaladó számú pályázatot ad be, az valamennyi, az adott településre/kerületre vonatkozó 

pályázata érvénytelenségét vonja maga után. 

 

A Kiíró kijelenti, hogy a koncesszió időtartama alatt a koncessziós jog területi hatályán belül a koncessziós 

eljárás(ok) nyertesén kívül más személy, gazdálkodó szervezet részére a dohány-kiskereskedelmi tevékenység 

végzésének jogát csak az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően kívánja átengedni. 

 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a koncessziós jogosultság alapján a Koncessziót gyakorlót ellátási kötelezettség 

terheli. Ez azt jelenti, hogy a Koncessziót gyakorló köteles a szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában 

http://www.nemzetidohany.hu/
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vállalt időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 

(négy) órán át az üzemeltetett dohányboltban dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az 

általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni). 

 

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a koncesszió fennállása alatt a koncessziós tevékenység két alkalommal 

legfeljebb összesen (6) hat hónapos időtartamra szüneteltethető. A szünteteltetésre vonatkozó kérelmet a 

vámhatósághoz szükséges benyújtani.   

 

A szüneteltetésre vonatkozó engedély akkor adható meg a vámhatóság részéről, ha a szüneteltetési kérelemmel 

érintett településen a szüneteltetést kérő dohánytermék-kiskereskedőn kívül legalább egy dohánytermék-

kiskereskedő gyakorolja a tevékenységét.  
 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy egy (1) elnyert dohány-kiskereskedelmi jogosultság alapján kizárólag egy (1) 

dohánybolt/3000 főt meg nem haladó állandó lakosú település esetén egy (1) elkülönített hely üzemeltethető. 

 

 

2. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG HATÁLYA 

 

2.1. Területi hatály 

 

Jelen Pályázati Kiírás keretében dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságnak egy település/kerület 

közigazgatási területén történő megszerzésére lehet pályázni a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. mellékletében 

foglaltak szerint meghatározott területi bontás és maximális szám szerint. A jelen Pályázati Kiírás egységesen 

tartalmazza az összes, 1. sz. melléklet szerinti településen/kerületben elnyerhető valamennyi jogosultságra 

vonatkozó egyedi pályázatok jellemzőit és követelményeit (azokat minden egyes jogosultság vonatkozásában 

külön pályázat kiírásaként kell értelmezni). 

 

A jelen Pályázati Kiírás eredményeként megkötendő koncessziós szerződés alapján a dohánytermék-

kiskereskedelmi jogosultságot a 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, ide nem értve az Fdvtv.-ben meghatározott feltételek 

szerinti mozgóbolt útján történő értékesítést.  

 

2.2. Időbeli hatály 

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésének időbeli hatálya: a koncessziós szerződés 

valamennyi fél által való aláírásának napjától számított 20 év. 

 

A koncessziós szerződés ezen idő előtti megszűnésének eseteit és jogkövetkezményeit a felek a koncessziós 

szerződésben rögzítik részletesen. 

 

 

III. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK JOGI, SZEMÉLYI, 

GAZDASÁGI ÉS TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERE, FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE 

 

 

1.  JOGI FELTÉTELEK 

 

A dohánytermék-kiskereskedelem jogi feltételeit a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösképpen az 

Nvtv., a Kt., a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 

CXXVII. törvény (továbbiakban „Jöt.”), az Fdvtv., a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban „Nvdvt.”) a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény,  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban 

„Ptk.”), valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairől szóló 39/2013. 

(II.14.) Korm. rendelet határozzák meg.  
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A koncessziós szerződést a Miniszter (illetve az Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy) a 

koncessziós pályázat nyertesével köti meg az eredményhirdetést követő 30 napon belül. A nyertesnek a 

koncessziós szerződés Jogosultkénti aláírásától számított 60 napon belül igazolnia kell a jelen Pályázati Kiírás 

III.2.2. pontjában írtak teljesülését és a dohánybolt megnyitására vállalt határidőn belül, de legkésőbb 6 hónapon

belül meg kell kezdenie a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet. 

A koncessziós szerződés tárgyát képező dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez és 

folytatásához a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság (továbbiakban 

„vámhatóság”) engedélye szükséges. A vámhatóság az engedélyt az Fdvtv. 13. § (3) bekezdésében valamint a 

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 

181/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet) meghatározottak 

szerint annak adja ki, aki a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel és így a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági 

feltételekkel rendelkezik. 

A koncessziós pályázati eljárás elnyerése vagy a koncessziós szerződés megkötése nem jelent a Magyar Állam 

részéről semmiféle előzetes kötelezettségvállalást arra nézve, hogy a nyertes pályázó mentesül a jogszabályi 

előírások, vagy az engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. A nyertes pályázó a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenységet kizárólag a saját felelősségére végzi. 

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

2.1. A pályázatban való részvétel személyi feltétele 

Pályázó lehet minden olyan, a pályázat beadásakor 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki 

megfelel a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott követelményeknek.  

Pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be még akkor is, ha a pályázat benyújtásakor már nyilatkozik, 

hogy pályázatának eredményessége esetén gazdasági társaság útján kívánja ellátni a koncesszió-köteles 

tevékenységet.  

2.2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának személyi feltétele, a pályázó 

által választható működési forma  

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy olyan gazdasági 

társaság folytathat, amelyben a nyertes pályázó tagként korlátlan felelősséggel tartozik a társaság 

kötelezettségeiért (továbbiakban: Koncessziós társaság).  

A pályázónak már pályázatában nyilatkoznia kell (2. sz. nyilatkozatminta), hogy nyertessége esetén milyen 

formában kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet gyakorolni. Amennyiben a pályázó már 

meglévő gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, úgy azt a 

pályázatában csatolt nyilatkozatában e társaság nevének és adószámának megjelölésével köteles feltüntetni. 

Amennyiben ugyan gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, de 

az Fdvtv.-ben előírt feltételeknek megfelelő társasági formájú szervezet még nem jött létre, a pályázónak azon 

személyeket kell megjelölni (a 4. sz. nyilatkozatminta), akik ennek a társaságnak a tagjai lesznek.  

A pályázat nyertesének a koncessziós szerződés aláírását követő 60 napon belül igazolnia kell, hogy 

(i) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására jogosultságot szerzett, vagy  

(ii) igazolnia kell – a saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság 

alapítását, amelynek kötelezettségeiért legalább a nyertes pályázó korlátlan felelősséggel tartozik (pl. 

Bt. esetében beltagja) és amelynek létesítő okirata tartalmazza a jelen Kiírásban és a koncessziós 

szerződésben előírt követelményeket. A koncessziós szerződés jogosult általi aláírástól számított 90 

napos igazolási határidőn belül meg kell történnie a Koncessziós Társaság alapítása/változásbejegyzése 

cégnyilvántartásba vételének is, nem elegendő az erre irányuló kérelem benyújtásának igazolása. 
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A személyi feltételek teljesítésével összefüggésben Kiíró különösen az alábbi jogszabályi rendelékezésekre hívja 

fel a pályázók figyelmét: 

 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, különösen a közkereseti 

társaságokra és a betéti társaságokra vonatkozó rendelkezései  

 

2.3. Koncessziós társasági forma választása esetén irányadó további követelmények 

 

Koncessziós társasági forma választása esetén a nyertes pályázónak a koncessziós szerződésben kötelezettséget 

kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a Pályázati Kiírásban foglalt követelményeket a Koncessziós Társaság 

létesítő okiratában/már létező társaság megjelölése esetén létesítő okirat módosításában érvényesíteni fogja. A 

nyertes pályázó a koncessziós szerződésből eredő valamennyi jogát és kötelezettségét a Koncessziós Társaság 

útján gyakorolja saját, egyidejű egyetemleges felelősség vállalása mellett. Kiíró az egyértelműség érdekében 

rögzíti, hogy a nyertes pályázó és a koncessziós jogot gyakorló szempontjából az Fdvtv. 8. §. (3) bekezdésében 

foglalt tilalom együttesen áll fenn, azaz a megköthető szerződések maximális száma szempontjából mindenkor a 

nyertes pályázó és a koncessziós jogot gyakorló minden egyes szerződése – vagyis ideértve a már megkötötteket 

is - összeszámítandó.  

 

A nyertes pályázó köteles biztosítani a Koncessziós Társaság működését, valamint a koncessziós szerződésben 

és a Koncessziós Társaság társasági szerződésében meghatározott célok elérését. A nyertes pályázó ezen 

kötelmét a koncessziós szerződésben, valamint a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott módon, a 

Koncessziós Társaság irányításában betöltött szerepével, valamint tagi mellékszolgáltatás nyújtásán keresztül 

teljesíti. Amennyiben a nyertes pályázó tagi minősége, illetve korlátlan felelőssége a Koncessziós Társaságban 

megszűnik, az a koncessziós szerződés megszűnését vonja maga után a tagi minőség/korlátlan felelősség 

megszűnésének napjával. 

 

A Koncessziós Társaság és a nyertes pályázó a koncessziós szerződésben a Koncessziós Társaság terhére 

rögzített kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 

 

A Koncessziós Társaság létesítő okiratában a nyertes pályázó a következő követelményeket köteles 

érvényesíteni: 

 a nyertes pályázó személyének a társaság korlátlanul felelős tagjának kell lennie; 

 a létesítő okiratba kell foglalni a társaság tagjainak olyan tartalmú nyilatkozatát, amelyben kötelezik 

magukat, hogy a koncessziós szerződés tartalmát érintően, azzal ütközően nem fogják a későbbiekben 

módosítani a létesítő okiratot; 

 a társaság tevékenységi körei között tevékenységként a „4726’08 Dohányáru-kiskereskedelem” 

tevékenységi kört fel kell tüntetni.  

 

2.4. Kizáró okok 

 

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat, így ilyen személy 

pályázatot sem nyújthat be, illetve nem lehet a létrehozandó Koncessziós Társaság tagja. 

 

Nem nyerhet koncessziós jogosultságot azon bel- vagy külföldi természetes személy, illetőleg nem lehet a 

létrehozandó Koncessziós Társaság tagja azon bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint ezek 

jogi személyiség nélküli társasága aki: 

i. a vámhatóság vezetője vagy helyettese, közeli hozzátartozója, valamint dohánytermék-kiskereskedelem 

tárgyában felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottja, a hatóságnál fennálló foglalkoztatási 

viszonyának időtartama, illetve annak megszűnését követő két évig; 

ii. büntetett előéletű; 

iii. akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az illetékes adóhatóság vagy vámhatóság 

jogerősen 100 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki; 

iv. akinek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság 

által nyilvántartott adótartozása van; 

v. aki ellen dohánytermékekkel való kereskedelmi tevékenység során csalás, visszaélés, csempészet miatt 

bármely országban elmarasztaló bírósági ítélet született, illetve ilyen cselekmény miatti eljárás van 

folyamatban bármely ország bírósága, hatósága előtt. 

 

(Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az iv. pontban meghatározott kizáró ok vizsgálatát a vámhatóság 

végzi a működési engedély kiadása során.) 
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Nem lehet a (létrehozandó) Koncessziós Társaság tagja azon jogi személy, valamint ezek jogi személyiség 

nélküli társasága aki: 

vi. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha ellene a 

pályázó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

vii. két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági 

határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

viii. a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

ix. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 

– a letelepedése szerinti ország vagy Magyarország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha 

megfizetésére halasztást kapott. 

 

(Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az vi.; viii.; ix pontokban meghatározott kizáró okok vizsgálatát a 

vámhatóság végzi a működési engedély kiadása során.) 

 

Amennyiben a pályázó már létező gazdasági társaság megjelölésével kívánja megválasztani a működési formát 

(a jelen fejezet 2.2 pontjában foglaltak szerint), úgy a fenti kizáró okokat ezen, a pályázó által megjelölt 

gazdasági társaságra is érteni kell. 

 

A fenti kizáró ok hiányáról pályázónak a pályázatához csatolt nyilatkozatban nyilatkoznia kell, illetve csatolnia 

kell a személyi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolványa (amennyiben személyes joga szerint ilyennel 

rendelkezik) egyszerű, olvasható másolatát is. 

 

A fenti kizáró ok hiányáról a pályázónak már pályázatában nyilatkoznia kell (3. sz. nyilatkozatminta), illetve a 

koncessziós szerződés megkötéséig igazolnia kell a következő okiratokkal: 

 a lakóhelye/megjelölt társaság székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az 

eredményhirdetés napját követően, kiállított nemleges adóigazolása eredeti példányban; 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az eredményhirdetés napját követően kiállított együttes nemleges 

adóigazolása eredeti példányban; 

 az ajánlattételi határidő lejártát követően kiállított erkölcsi bizonyítvány (amennyiben személyes joga 

szerint ilyennel rendelkezik) eredeti példányban; 

 már létező társaság megjelölése esetében a társaság az eredményhirdetés napját követően kibocsátott 

cégkivonata (Kiíró a www.e-cegjegyzek.hu oldalról kinyomtatott cégkivonatot is elfogadja) 

másolatban. 

 

2.5. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges 

engedélyek 

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a vámhatóság engedélye szükséges.  A vámhatóság 

az engedélyt annak adja meg, aki a szükséges feltételekkel rendelkezik és akit érvényes koncessziós szerződés a 

tevékenység végzésére feljogosít. A vámhatósági engedély megkérése szempontjából – a koncessziós 

szerződésben is rögzített módon – a tevékenység végzésére és az engedély megkérésére jogosultnak kell 

tekinteni a nyertes pályázót, mint magánszemélyt, azzal, hogy ha a tevékenységet gazdasági társaság útján 

kívánja gyakorolni, kérelmében és a vámhatósági engedélyben e tényt és az adott társaságot fel kell tüntetni és a 

működést e szerint kell folytatnia. 

 

Az engedély másra át nem ruházható.  

 

Ha az engedély jogosultja a dohánytermékek értékesítésére munkavállalót alkalmaz, akkor biztosítania kell és 

felel azért, hogy a munkavállaló az engedélyben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

Nem adható meg a dohánytermék-kiskereskedelem végzésére vonatkozó engedély, ha 

(i) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben az illetékes adóhatóság vagy 

vámhatóság jogerősen 1 millió forintot meghaladó vám- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer - 

magánszemély esetén 100 ezer - forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki; 
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(ii) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami 

adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül 

ilyen köztartozása vagy adótartozása volt; 

(iii) a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg. 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a vámhatósági engedély kiadásának részletes feltételeit,  valamint az 

engedélyezési eljárás részletes szabályait a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó 

engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Kormány rendelet tartalmazza.  

 

3. GAZDASÁGI FELTÉTELEK 

 

3.1. A koncessziós díj  

 

A koncessziós díj összege fix, nettó összege az alábbi táblázat szerint alakul: 

 

Kategória/lakosság 
Koncessziós díj (nettó Ft) 

/db/év 

2.000/fő településen 100.000 

2.000-10.000/fő 

településen 
160.000 

10.000/fő feletti 

településen 
200.000 

Budapest, MJV, 

megyeszékhely 
240.000 

 

A koncessziós díjat terhelő ÁFA mértéknek az esetleges ÁFA és adójogszabályok változásának pénzügyi 

következményeit a nyertes pályázó köteles viselni. 

 

A koncessziós díjat előre kell megfizetni.  

 

A koncessziós szerződésben megállapított első évre esedékes időarányos koncessziós díjának a megállapítása 

akként történik, hogy a szerződés mindhárom fél által történt aláírásának napjától az aláírás napját követő június 

30-ig tartó időszakra számított, naptári napra arányosított éves díj kerül kiszámlázásra, melyet a koncessziós 

szerződés  minden fél által való aláírásától számított 30 napon belül a Koncessziót gyakorló köteles a részére 

megküldött számla alapján  megfizetni. 

 

A koncessziós díjakat az ezt követően minden év július 1. napjára, mint fordulónapra kell megfizetni számla 

ellenében a vonatkozó számlán feltüntetett számlaszámra. 

Az esedékes koncessziós díj határidőben történő hiánytalan megfizetésének elmulasztása a koncessziós 

szerződés felmondását vonhatja maga után a koncessziós szerződésben foglaltak szerint. 

 

A koncessziós szerződésben kikötött koncessziós díjak a koncessziós szerződés hatálybalépését követően évente 

felülvizsgálatra kerülhetnek és módosulhatnak. A koncessziós díjak évente, maximum a Központi Statisztikai 

Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett éves fogyasztói árindex kétszeresének megfelelő %-os 

mértékkel megnövelve kerülhetnek megállapításra a szerződés fordulónapjára. Az emelés mértékéről a Magyar 

Állam egyoldalúan jogosult dönteni. 

 

A 3.1. pontban meghatározott mértékű koncessziós díjtól eltérő mértékű díj megajánlására nincs lehetőség. Az 

eltérő mértékű díj megajánlása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

4. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Dohánytermék kizárólag az Fdvtv-ben és a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó egyéb jogszabályokban 

meghatározottaknak megfelelően értékesíthető. 
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4.1. Dohányboltra vonatkozó követelmények 

 

4.1.1. Dohánytermék-kiskereskedelem dohányboltban 

 

Az Fdvtv. értelmében dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), a 181/2013. (VI. 

7.) Korm. rendelet szerinti más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag dohánytermék, 

dohányterméket kiegészítő termék, továbbá az Fdvtv. 3.§ 8. pontja alapján a jelen Kiírás 4.2. pontjában 

meghatározott termék forgalmazható és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, 

csak az üzlethelyiségbe belépve. 

 

A 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet hatályos rendelkezése szerinti dohánybolt más üzlettől elkülönült önálló 

üzlethelyiségnek minősül az alábbiak szerint: 

 

1. A dohányboltra, illetve elkülönített helyre vonatkozó előírások és más általános rendelkezések 

1.1. A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha 

a) annak legalább elektromos árammal való ellátottsága nem függ más üzlet nyitva tartásától akkor 

sem, ha a dohánybolt és e másik üzlet fogyasztásmérője adott esetben közös, és 

b) a dohánybolt bejárata csak más üzlet üzlethelyiségébe való belépéstől teljesen függetlenül, 

kültérről (szabad ég alól) közelíthető meg; azaz a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag 

kültérről (szabad ég alól) való belépéssel lehet bejutni. 

1.2. Nem felel meg az 1.1. pont a) és b) alpontja szerinti követelménynek különösen: 

a) az olyan bevásárló-központbeli üzlethelyiség, amelyik csak a bevásárlóközpont bejáratain át 

megközelíthető belső közlekedő folyosójáról („sétáló utcájáról”) érhető el, ha a bevásárlóközpont 

ezen közlekedő folyosója a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve például az 

ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva; 

b) ha a dohánybolt bejárata kapualjból, körbekerített kertből közelíthető meg és a kapu (kertkapu) 

nem állandóan nyitott. 

1.3. A dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja különösen az a tény, ha 

a) egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk a dohányboltban nem található, de ilyen más - közeli - 

helyiségben elérhető, és ennek a dohánybolt nyitvatartási idején belüli használatához a helyiség 

tulajdonosa, illetve használója hozzájárul; 

b) az árukészlet vagy annak egy részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott; 

c) a dohányboltban öltöző nem található. 

1.4. Ha az üzlethelyiség részekre bontás nélkül mozgó vagy mozgatható, akkor nem felel meg az Fdvtv. 3. § 8. 

pontjában meghatározottaknak. Így különösen nem felel meg ennek a követelménynek - jellegénél fogva - a 

lakóautó, az irodakonténer, a konténer (ezeknek bármilyen, akár több konténerből összeillesztett formája) 

akkor sem, ha azt egy adott helyhez rögzítik, ide nem értve az Fdvtv.-ben meghatározott feltételek szerinti 

mozgóbolt útján történő értékesítést. 

 

A dohánybolt elhelyezkedésével kapcsolatos különös jogszabályi rendelkezekéseket a 181/2013. (VI. 7.) Korm. 

rendelet szabályozza.  

 

A dohánybolt külső felületén mindössze a következőket lehet és kell jól láthatóan megjeleníteni: 

a. „Nemzeti Dohánybolt” felirat; 

b. olyan kör alakú jelzés, melynek átmérője legalább 40 cm és amelyen fehér alapon fekete nyomással 

megjelenítésre kerül a következő szám: „18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külső kerületén legalább 4 

cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik; 

c. a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok; 

d. a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés; 

jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen termék(ek)re 

utaló felirat, vagy ábra. 

 

A dohánybolt külső felületén – ide nem értve a fenti a. és d. pontokban foglaltakat – semmilyen olyan kép, 

látvány vagy szöveg nem jeleníthető meg, amely dohánytermékre, dohányterméket kiegészítő termékre, illetve 

dohányzásra utal.  
 
A „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a Jogosult köteles legalább a dohánybolt portáljának a szélességével 

megegyező méretben, a portál, bejárat fölött, maradandó fa, fém, vagy műanyag, illetve ezek kombinációjából 

készült táblán, biztonságosan elhelyezve megjeleníteni.   
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 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 takarhatják ki. 

 

Az ND 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/Koncessziót gyakorló számára, mely kötelezettségnek a 

Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb 45 napon belül – saját költségén - eleget tenni. 

 

Tilos a dohánybolt területén a dohánytermékeknek vagy dohányterméket kiegészítő terméknek jogsértő vagy jó 

erkölcsöt, közízlést sértő módon történő elhelyezése. 

 

4.1.2. Dohánytermék-kiskereskedelem más üzletben 

 

Dohánytermék-kiskereskedelem dohánybolton kívül más üzletben is folytatható az olyan településen/kerületben, 

ahol az állandó lakosok száma a háromezer főt nem haladja meg, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a 

dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak. 

 

Ilyen értékesítés csak olyan üzletben folytatható, ahol kialakítható olyan, az üzlet más részeitől legalább 

mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal vagy függönnyel elkülönített, 

térben leválasztott, fenntartott helyiségrész, amely a dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől 

elkülönített módon történő értékesítését teszi lehetővé minden esetben úgy, hogy a dohánytermék az üzletben 

megforduló fiatalkorú számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt 

megelőzően vagy követően ne legyen látható. 

  

Mind a dohányboltot, mind a más üzletet úgy köteles pályázó megválasztani, hogy annak bárki által 

megközelíthető helyszínen kell lennie (nem lehet pl. erőmű, büntetés-végrehajtási intézet, őrzött, gyalogos 

közlekedéstől elzárt helyszínen stb.). 

 

A „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a Jogosult köteles legalább az elkülönített hely bejáratánál, az elkülönítésre 

szolgáló felületnek a szélességével megegyező méretben, a bejárat fölött, maradandó fa, fém vagy műanyag, 

illetve ezek kombinációjából készült táblán, biztonságosan elhelyezve megjeleníteni.   

 

4.2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggően gyakorolható tevékenységek 

 

4.2.1. Az egyéb termékekről és szolgáltatásokról összefoglalóan 

 

Az Fdvtv. 7. §. (6) bekezdés b) pontja alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő 

tevékenységek, amelyek a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység mellett gyakorolhatók: 

 dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása; 

 a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. és 4. 

címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termékek forgalmazása; 

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital forgalmazása; 

 a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital 

forgalmazása; 

 kávé, csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható 

kávéital forgalmazása; 

 ásványvíz és üdítőital forgalmazása; 

 a Bizottság vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2010. október 5-i 861/2010/EU rendelete szerinti 

2105 00 vámtarifa szám alá tartózó (fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is) termék; 

 újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány forgalmazása; 

 rágógumi, valamint a mentolos cukorka és lapocska; 

 tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye); 

 a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására szolgáló 

csomagolóeszköz, hordtasak vagy hordtáska; 

 a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti egyéb tevékenységek; 

 jogszabály által meghatározott más termék; 

 az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltésére irányuló 

szolgáltatás nyújtható. 
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Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az adott termék- és tevékenységi köröket a mindenkor 

hatályos jogszabályi rendelkezések határozzák meg! 

 

4.2.2. Dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása  
 

Dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, 

így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő. Dohányterméket kiegészítő 

termék a dohányboltban árusítható. 

 

4.2.3. Sorsolásos játék és fogadás lebonyolításával kapcsolatos termék forgalmazása  

 

Sorsolásos játék: olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak pénzfizetés fejében 

vagyoni ellenszolgáltatást helyez kilátásba 

a) meghatározott szám, számsor, jel, ábra stb. (a továbbiakban: szám) eltalálása vagy 

b) nyerésre jogosító érvényes befizetési bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány (a továbbiakban: sorsjegy) 

kihúzása esetén. A nyerés vagy vesztés kizárólag a szám nyilvános húzásának, vagy a sorsjegy azonosítására 

alkalmas más módszernek (a továbbiakban: sorsolás) az eredményétől függ. 

 

Fogadási esemény az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő kimenetele lehetséges és 

ezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem rendelkezik. E törvény alkalmazásában 

fogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, 

vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék. Nem köthető fogadás akkor, ha ez 

harmadik személy érdekét sértené. 

 

A fentiekkel kapcsolatos tevékenységét a pályázó a Szerencsejáték Zrt-vel kötött külön szerződése, illetve a 

hatályos jogszabályok rendelkezései alapján folytathatja a dohányboltban.  

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a sorsolásos játék és fogadás lebonyolításával kapcsolatos termék 

forgalmazásának, valamint a Szerencsejáték Zrt-vel köthető szerződések feltételeinek kérdése nem tárgya a jelen 

Pályázati Kiírásnak, arra vonatkozóan a Pályázóknak a Szerencsejáték Zrt. külön ad felvilágosítást. 

 

4.3. A dohánytermékek értékesítésére vonatkozó különös szabályok  

 

A dohánytermékek értékesítése során a nyertes pályázónak be kell tartania az Fdvtv. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok (különösen az Nvdtv., a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól, a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a 

dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 

244/2013. (VI. 30.) Kormányrendeletben,  illetve a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet   ) mindenkori rendelkezéseit. 

 

A pályázó pályázatának benyújtásával kifejezetten tudomásul veszi az Fdvtv. célját, továbbá, hogy a 

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során kiemelt jelentőséggel bír a fiatalkorúak és 

nemdohányzók védelme. 

 

4.3.1. A fogyasztók tájékoztatása 

 

A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmairól az alapvető tényekre 

vonatkozó felvilágosítást adni, az átadott szórólapokat kihelyezni. A dohánytermék-kiskereskedő köteles magát 

folyamatosan képezni, ismereteit naprakészen tartani annak érdekében, hogy a fogyasztókat mindenkor 

megfelelő módon tájékoztathassa. A Kiíró preferálja azt, ha a pályázó vállalja: évente legalább egy alkalommal 

részt vesz az ND Nonprofit Zrt. által szervezett szakirányú továbbképzésen, illetve szakmai konferencián.  

 

4.3.2. A dohánytermék nagykereskedőkkel való együttműködés 

 

A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedőtől, illetve bármely más személytől a 

dohánytermék részére történő értékesítése során, vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységével 

összefüggésben közvetve, vagy közvetlenül ajándékot, árengedményt, kedvezményt, vagy egyéb más juttatást 

nem fogadhat el, ide nem értve a szokásos kereskedelmi árrés biztosítását a dohánytermék-kiskereskedő részére. 
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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. 

 

4.3.3. A dohánytermékek forgalomba hozatala 

 

A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi, általa forgalmazott dohánytermékből típusonként, 

márkajelzésenként, illetve - ha ilyen van - a márkajelzések minden alfajtája után legalább egyet-egyet a 

dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan, a 

csomagolás előlapjával megjeleníteni.  

 

Amennyiben a nyertes pályázó széles dohánytermék-választék biztosítását vállalja pályázatában (vagy ezzel 

egyenértékű kötelezettségvállalást tesz), ugyanakkor konkrét számszerű vállalást e vonatkozásban nem tesz, úgy 

e vállalás akkor minősül megtartottnak, ha – amennyiben ilyen elérhető – legalább három különböző, 

magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább három különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár 

által gyártott dohánytermékek a dohányboltban (annak polcán) legalább 10-10-10 %-os arányban megjelennek. 

 

E rendelkezés alkalmazásában (i) dohánygyár alatt a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény („Jöt.”) 100. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

gyártóüzemet; (ii) nem magyarországi illetőségű dohánygyár esetén az adott nemzeti jognak megfelelő, a 

fentihez hasonló meghatározás alapján ilyennek minősülő üzemet kell érteni. A dohánygyár e rendelkezés 

alkalmazásában akkor minősül magyarországi illetőségűnek, ha ezen jogi személy dohánygyártó a fermentált 

dohány feldolgozásától az előállított kész dohánytermék becsomagolásáig tartó technológiai folyamatot 

kizárólag Magyarország közigazgatási területén belül végzi. 

 

Nem megengedett tevékenységek dohánytermék-kiskereskedelem során: 

i. szájon át fogyasztott dohánytermék nem bocsátható szabadforgalomba, illetve nem forgalmazható; 

ii. dohánytermék árumintaként nem forgalmazható; 

iii. dohánytermék-kiskereskedelemre irányuló tevékenység nem végezhető közoktatási intézményben, 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, 

valamint egészségügyi intézményben; 

iv. dohánytermék árusítása automatából nem megengedett; 

v. tilos a dohánytermékek reklámja. 

 

Csak olyan dohánytermék bocsátható szabadforgalomba, illetve hozható forgalomba, amely megfelel a 39/2013. 

(II.14.) Kormányrendelet előírásainak és a regisztrációs lapon feltüntetett adatoknak.  

 

A dohánytermék forgalomba hozatal során vagy forgalomba hozatalával összefüggésben nem adható át olyan 

termék, különösen kiegészítő csomagolás, doboz vagy tasak, amely az adójegy vagy az egészségvédő 

figyelmeztetések vagy a kombinált figyelmeztetések eltakarására alkalmas. 

 

A dohánytermék minőségének megőrzéséhez szükséges tárolási körülményeket a forgalmazás valamennyi 

szakaszában biztosítani kell. A szállítási csomagoláshoz használt gyűjtőládát legalább 10 cm magasságú, 

légkicserélődést elősegítő alátéten kell tárolni. A tárolási körülményeket, azoknak a dohánytermékek minőségére 

gyakorolt hatását a forgalmazó köteles rendszeresen ellenőrizni. 

 

Dohánytermék – a darabonként értékesíthetők kivételével – csak eredeti fogyasztói csomagolási egységben vagy 

gyűjtőcsomagban hozható forgalomba. A dohánytermék a forgalmazás során nem csomagolható át, a 

gyűjtőcsomag olyan felbontását kivéve, amely a fogyasztói csomagolási egységekre való szétválasztást 

eredményezi. A fogyasztói csomagolási egység nem bontható meg. 

 

Cigarettát, mint dohányterméket forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülő 

fogyasztói csomagolási egység felirata - szembetűnően, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar 

nyelven - egyaránt tartalmazza: 

a) egyik főoldalán, az oldal legalább 30%-át kitevő felületen: 

aa) "A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!" figyelmeztetést, vagy 

ab) "A dohányzás halált okozhat!" figyelmeztetést; 
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b) másik főoldalán, az oldal legalább 40%-át kitevő felületen az e törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott lehetőségek közül a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést, 

valamint 

c) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 10%-át kitevő felületen a cigaretta főfüst egységnyi 

mennyiségében lévő kátrány- és nikotin-, valamint szén-monoxid-tartalom számszerű értékét. 

 

Az a) pont aa) és ab) alpontja alatti általános egészségvédő figyelmeztetéseket, továbbá a gyártó által választható 

kombinált figyelmeztetést váltakozva kell alkalmazni úgy, hogy azok rendszeres megjelenése főoldalanként 

biztosított legyen. 

 

A fenti, csomagolásra vonatkozó rendelkezések betartására a dohánytermék kiskereskedő is köteles figyelemmel 

lenni. Ezen rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén. 

 

4.3.4. Fiatalkorúak különös védelme 

 

Fiatalkorúnak minősül minden természetes személy, aki 18. életévét nem töltötte be. A dohánytermék-

kiskereskedelem során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson. 

 

Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (dohányboltba, elkülönített 

helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-

kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni. Amennyiben a fogyasztó az 

életkorát nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére dohánytermék nem 

értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. Ameddig az 

így felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítés nem 

folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem. Abban az esetben, ha a felszólított fiatalkorú fogyasztó a 

felhívás ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a 

rendőrhatóság intézkedését kérheti. 

 

4.3.5. Adattovábbítás 

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 

megkezdésekor rendelkezik olyan elektronikus pénztárgéppel, vagy azzal egyenértékű elektronikus nyilvántartó 

rendszerrel, mely az Fdvtv. 15/B. §-ában foglaltak betartásával: 

 képes arra, hogy napra pontos készletnyilvántartást vezessen és 

 alkalmas arra, hogy az illetékes hatóságok, valamint az ND Nonprofit Zrt. részére a forgalmi adatokat 

online kapcsolat útján naponta továbbítsa. 

  

A Kiíró képviseletében eljáró ND Nonprofit Zrt. által felkínált, a jogosultak számára az Fdvtv. szerinti 

adatszolgáltatás biztosítására alkalmas, egységes nyilvántartó szoftvert a nyertes pályázó a konccessziós 

szerződésben szereplő vállalásnak megfelelően köteles saját költségén igénybe venni. 

 

Az adattovábbítási kötelezettség háttérszabályait a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő 

nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről szóló 244/2013. (VI. 30.) Kormány rendelet tartalmazza. 

 

4.4. Az ND Nonprofit Zrt-vel való együttműködés 

 

A Pályázó pályázatának benyújtásával kifejezetten vállalja, hogy működése/a jogosultság gyakorlása során a 

fiatalkorúak és nemdohányzók védelme érdekében az ND Nonprofit Zrt-vel együttműködik, ennek keretében  

 sor kerülhet a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására 

figyelmeztető szóróanyagok kihelyezésére stb. 

 tevékenysége fokozott ellenőrzésére, melynek eredményeiről az ND Nonprofit Zrt-t – erre irányuló 

felhívás esetén – tájékoztatja. 

 

Pályázó külön nyilatkozatban köteles kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és engedélyét 

(„Ajánlati formalevél” nyilatkozatminta szerint) adni ahhoz, hogy az ND Nonprofit Zrt. a koncessziós szerződés 

hatálya alatt a forgalmi adatait a jogosulttól és/vagy a koncessziót gyakorlótól bekérje vagy az illetékes 

hatóságtól beszerezze, valamint a pályázónak, a koncessziós tevékenységgel összefüggő személyes adatait 

bármikor ellenőrizze, valamint, hogy az általa megszerzett személyes és üzleti adatokat kezelje. 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=58049#sid40704
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5. A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE  

 

5.1. Vámhatósági ellenőrzés 

 

A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét látja el, tevékenységének célja a 

dohánytermék-kiskereskedelmi piac zavartalan és eredményes működésének, a fiatalkorúak védelmének, 

továbbá a dohánytermék-kiskereskedelemmel szembeni bizalom erősítésének érdekében a dohánytermék-

kiskereskedelmi piac folyamatos felügyelete. 

 

A vámhatóság dohánytermék-kiskereskedelmi ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban „Ket.”) szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi 

eljárásnak valamint fizetési kedvezmény engedélyezésének nincs helye. A vámhatóság által kiszabható bírság 

végrehajtására az adózás rendjéről szóló jogszabályok az irányadóak azzal, hogy fizetési halasztásnak, 

részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek, illetve elengedésnek nincs helye. 

 

Amennyiben a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve, vagy közvetlenül az Fdvtv. által 

tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedőnek, vagy reá tekintettel 

másnak, úgy az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen előnyök 

bármelyikét nyújtják a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47/C. §-ában 

meghatározott mértékű bírsággal sújthatja. 

 

5.2. Fogyasztóvédelmi ellenőrzés 

 

A fogyasztóvédelmi hatóság a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályok megsértése 

miatt hozott jogerős határozatát megküldi a vámhatóságnak. 

 

A dohánytermék-kiskereskedővel szemben a fogyasztóvédelmi hatóság – különösen a fiatalkorúakra vonatkozó 

különös szabályok be nem tartása miatt – bírságot szabhat ki, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően megtilthatja  határozott időtartamra a dohánytermékek-kiskereskedelmi értékesítését.  

 

5.3. A koncessziós szerződésbe foglaltak ellenőrzése  

 

Nyertes pályázó (Jogosult és/ vagy Koncessziót gyakorló) az ND Nonprofit Zrt. kérésére köteles beszámolni az 

egyéni vállalkozás, vagy a Koncessziós Társaság, illetve a dohánybolt működéséről, illetve az ND Nonprofit Zrt-

vel a Koncessziós szerződésben foglaltak szerint az ellenőrzésben egyéb módon is közreműködni. Az ND 

Nonprofit Zrt. bármikor kérhet a működésre vonatkozó információt a társasági szerződésben vagy a koncessziós 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a felmerült problémákról, intézkedésekről, illetve jogosult 

ezeket a helyszínen ellenőrizni. 

 

Az adatszolgáltatási kötelezettségének nyertes pályázó (Jogosult és/vagy Koncessziót gyakorló) akként is eleget 

tehet, ha az illetékes hatóságoknál történő adatigényléshez az ND Nonprofit Zrt. részére a szükséges 

meghatalmazást a szerződés teljes időbeli hatályára vonatkozóan megadja. 

 

 

6. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTÁT MEGELŐZŐ 

MEGSZŰNÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot elnyert pályázó halála esetén megszűnik a dohánytermék-

kiskereskedelmi jogosultság, kivéve  

 ha a Jogosult, mint a Koncessziót gyakorló korlátlan felelősséggel tartozó tagja helyett örököse(i) a 

Koncessziót gyakorló gazdasági társaságba korlátlan felelősséggel tartozó tagként történő belépés(üke)t 

a Jogosult halálát követő 30 napon belül a ND Nonprofit Zrt-nek írásban bejelentik és egyidejűleg 

nyilatkozik/nak, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit magára/magukra nézve kötelezőnek ismeri(k) el. 

A tagként belépni kívánó örökös(ök) a bejelentéssel egyidejűleg köteles(ek) igazolni, hogy a hatályos 

Fvdvt. szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására előírt törvényi feltételeknek 

maradéktalanul megfelel(nek). A tagként belépő örökös(ök) legkésőbb a Jogosult halálát követő 6 

hónapon belül a Koncessziót gyakorló cégkivonatának illetékes bíróság által kiállított eredeti 

példányának bemutatásával köteles(ek) igazolni a tagsági jogviszony(uka)t. Ezen határidők 

elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a szerződés automatikusan megszűnik. 
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 ha az egyéni vállalkozó örököse, erre irányuló igénye esetén – feltéve, hogy a jogszabályban írt egyéb 

feltételeknek megfelel és maga is egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve az erre irányuló 

kérelmét a vámhatósághoz benyújtotta – a koncessziós szerződésből eredő jogok gyakorlására és 

kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté válik. Azt a tényt, hogy a kérelmező maga 

örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni. Több örökös 

esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről 

közokiratba foglalt megállapodást kössenek, és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba 

foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget vállaljanak. A tevékenység folytatására vonatkozó 

igényt az egyéni vállalkozó halálát követő 30 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint 

az Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személyhez, mely esetben a koncessziós szerződés 

hatálya fennmarad azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított egy éven belül a hagyaték átszállását 

igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező öröklési 

jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme a 

fentiekben leírtaknak megfelel, akkor a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági 

engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további 

gyakorlására; ellenkező esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja.   

 

Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot gyakorló gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a 

koncessziós szerződés megszűnik. 

 

Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlója gazdasági társasági formában folytatja 

tevékenységét, úgy a koncessziós jog gyakorlásának hatálya alatt a gazdasági társaságban meglévő tagsági 

jogviszonya illetve felelősségének mértéke nem változhat meg; ennek megváltozása a koncessziós szerződés 

megszűnését vonja maga után. Egyéb tagsági jogviszonybeli változtatásokhoz (pl. új tag belépése, nyertes 

pályázó személyén kívüli tag személyének változása, kiválása) az ND Nemzeti Zrt. hozzájárulása szükséges; 

ennek hiánya a koncessziós szerződés felmondását vonhatja maga után. A hozzájárulás megadása során az ND 

Nonprofit Zrt. azt vizsgálhatja, hogy a kérdéses változás megfelel-e a jelen Kiírásban eredetileg megfogalmazott 

feltételeknek (kizáró okok stb.).  

 

Megszűnik a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság és a koncessziós szerződés, ha a koncesszió jogosultja a 

koncessziós szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg a tevékenységet, illetve ha a 

tevékenység folytatásához szükséges vámhatósági engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedik. 

 

A koncessziós szerződés bármely okból történő megszűnése a koncessziós jogosultság automatikus megszűnését 

és új koncessziós pályázat kiírását is jelenti. 

 

A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem 

gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi a szerződés szerint. 

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik, ha a dohánytermék-kiskereskedő az adatszolgáltatási 

kötelezettségének egy hónapban összesen legalább 5 napon keresztül alapos ok nélkül nem tesz eleget. 

 

A Kiíró jogosult arra, hogy - a forgalmi adatok függvényében vagy a dohánytermék-kiskereskedő 

előterjesztésére - a koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezze, illetve 

erről a koncesszió jogosulttal megállapodást kössön. 

 

A koncessziós szerződésnek a határozott idő lejártát megelőző megszűnésének egyéb eseteit és ezek 

jogkövetkezményeit a koncessziós szerződés tervezete szabályozza részletesen. 

 

 

IV. A PÁLYÁZAT 

 

 

1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI, KÖLTSÉGEI, AJÁNLATI 

KÖTÖTTSÉG  

 

1.1. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő  



17 
 

 

A pályázatok 2015. május 2. napjáig nyújthatóak be az alábbiakban részletezett módon. A benyújtásra nyitva 

álló határidő alatt a postára adás (postai bélyegzővel igazolt) napját kell érteni [legkésőbb 2015. május 2. napján 

23:59:59 percben történt postai feladás]. 

 

1.2. A pályázatbeadás díja  

 

A pályázatbeadás díja (továbbiakban „Pályázati díj”) beadott pályázatonként 25.000,- Ft + ÁFA (azaz nettó 

huszonötezer forint plusz mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adó), a jelen pályázati kiírás 

időpontjában érvényes adókulccsal számolva bruttó 31.750,- Ft, amelyet az ND Nonprofit Zrt. Magyar 

Államkincstár által vezetett 10032000-00329613-00000017 számú számlájára kell legkésőbb a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg átutalni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni az alábbi adatokat, egymástól 

„/” jellel elválasztva, az itt megadott sorrendben: 

-  „település/kerület azonosító (1. sz. melléklet szerint) 

- adott pályázat prioritásának a pályázó által megadott száma (5 sz. melléklet szerint) 

- pályázó adóazonosító jele, neve, címe 

Azaz például: 

„HU0000/1/8888888888/Dohány Ernő/1011 Budapest, Pipa u. 3.” 

 

Kérjük a „ / ” jelet kizárólag adatok elválasztására használja. Amennyiben az Ön címe pl. Pipa u.3. 1/11., úgy azt 

a következőképp tüntesse fel az utalásban: Pipa u.3.1.11. 

 

A Pályázati díj készpénzben, vagy postai utalvány útján történő befizetéssel nem egyenlíthető ki és az részben 

vagy egészben sem követelhető vissza. Pályázatot csak a Pályázati díjat igazoltan megfizető nyújthat be. Pályázó 

köteles pályázatához csatolni a Pályázati díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó pénzintézeti igazolást. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a netbank felületről kinyomtatott utalási másolat nem elfogadható. 

 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati díjat valamennyi elnyerni kívánt jogosultság után külön-külön kell 

maradéktalanul megfizetni és a megfizetés tényét külön-külön igazolni. (Azaz, ha valaki több koncessziós 

jogosultságra pályázik, úgy köteles pályázatonként megfizetni 25.000,- Ft + ÁFA összeget, és minden egyes 

pályázathoz külön csatolni kell a pénzintézet által eredetben kiállított igazolást.)  

 

1.3. A pályázat beadásának módja 

 

A pályázatokat külön-külön, kizárólag postai úton, az ND Nonprofit Zrt. 1380 Budapest Pf. 1034. címére 

történő megküldés útján lehet benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig. A teljes 

pályázatot, mely magában foglalja az üzleti tervet, valamint annak csatolmányait folyamatos oldalszámozással 

ellátott, egyben összetűzött vagy összefűzött, és minden oldalán aláírt 1 eredeti és 1 másolati példányban (annak 

megjelölésével, hogy melyik az eredeti, amely a másolati példány eltérése esetén irányadó) kell benyújtani (az 

üres, semmilyen információt nem hordozó oldalakat nem kell aláírni, illetve oldalszámozással ellátni). 

Amennyiben az eredeti és a másolati példány között bármilyen eltérés van, úgy az „eredeti”-ként megjelölt 

pályázatban foglaltakat fogadja el és értékeli a Kiíró.  

 

A külön pályázatok 1 darab eredeti és 1 darab másolati példányait egyetlen lezárt, roncsolás mentes 

borítékban/csomagban, a megadott címre, tértivevényes küldeményként kell pályázatonként külön-külön 

eljuttatni. A borítékon/csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint a „Pályázat 

dohánytermék-kiskereskedelem koncesszió keretében történő végzésére” jeligét és annak a 

településnek/kerületnek a pontos megnevezését, ahol a pályázó a koncesszióköteles tevékenységet végezni 

szeretné. Kiíró az előzőekben leírtak könnyebb áttekinthetősége érdekében az alábbi boríték mintát teszi közzé: 
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A postán beérkező pályázatok határidőben történő benyújtásával összefüggő felelősség pályázót terheli, az 

Kiíróra semmilyen módon át nem hárítható. A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben 

benyújtottnak, ha a pályázat a benyújtására nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2015. május 2. napján a 

megadott, 1380 Budapest Pf. 1034. postafiók címre postára adták. A postai feladásból származó valamennyi 

kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése, eltérítése, elirányítása, stb.) a 

pályázó viseli.  

 

A pályázatot és annak mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani. Bármely idegen nyelvű okirat benyújtása 

esetén be kell csatolni annak hiteles magyar nyelvű fordítását is eredetben. 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget a pályázónak kell viselnie. A pályázónak 

nincs joga semmilyen, a Pályázati Kiírásban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi 

- igény érvényesítésére. A pályázati eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül a Kiíróval 

és a Kiíró által megbízott közreműködőként eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen 

követelésnek nincs helye. 

 

Amennyiben a pályázat összeállítása/aláírása során a pályázó képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a 

pályázó meghatalmazottja köteles eredeti közokirattal, vagy eredeti, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal 

igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét.  

 

Benyújtott pályázatok száma: 

 

Kiíró felhívja pályázók figyelmét, hogy minden egyes megpályázott jogosultság vonatkozásában külön-külön 

pályázatot kell benyújtani! (Ha tehát valaki összesen 3 db koncessziós jogosultság elnyerésére pályázik, úgy 3 db 

külön pályázatot kell külön csomagolásban, külön postai küldeményként benyújtania, minden pályázat 

vonatkozásában a fenti formai és tartalmi előírások szerint). 

Felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét, hogy az egy pályázó által ugyanazon azonosító számú 

település/kerület vonatkozásában beadható pályázatok vonatkozásában legyenek tekintettel  az 1. sz. 

melléklet megfelelő sorában meghatározott számú jogosultságok számára, mely meghatározza, az egy 

személy által jelen pályázati eljárás során maximálisan elnyerhető, jogosultságok számát. Ez nem jelenti 

azt, hogy a pályázó más település/kerület vonatkozásában további pályázato(ka)t ne adhatna be, azonban ezen 

további pályázatok során is figyelembe kell vennie az érintett másik település/kerület szerinti maximálisan 

beadható pályázatok számát, valamint figyelmbe kell vennie a már általa megszerzett jogosultságok számát. 

Amennyiben a pályázó egy település/kerület vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti maximumot meghaladó 

számú pályázatot ad be egyidejűleg, az valamennyi, az adott településre/kerületre vonatkozó pályázata 

érvénytelenségét vonja maga után. 

 

1.4. Ajánlati kötöttség 
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A pályázati határidő lejártával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati 

kötöttség időtartama a pályázati határidő lejártának napjától, azaz 2015. május 2. napjától számított 150 nap. 

 

Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. A pályázó ajánlata visszavonásának benyújtására 

a Kiírás IV. 1.3. pontjában meghatározott módon és postai feladási határidővel köteles eleget tenni. A benyújtott 

pályázatot módosítani vagy kiegészíteni nem lehet, hiánypótlásra lehetőség nincs. Az egy jogosultság 

vonatkozásában később benyújtott újabb pályázat(ok) – kivéve a visszavonást követően vagy azzal egyidejűleg, 

határidőben benyújtott új pályázat - a már benyújtott pályázat módosításának minősül(nek), és mint ilyenek, 

érvénytelenek. A Kiíró a visszavont pályázatokat nem vizsgálja érvényességi szempontból és nem bírálja el. 

 

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van, kivéve, ha ezen 

időtartam alatt a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt, vagy a Pályázati Kiírást visszavonja, vagy a 

pályázatot eredménytelennek minősíti. 

 

1.5. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása  

 

A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének időtartamát – legfeljebb további 90 

nappal – meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát – az eredeti ajánlati kötöttség 

időtartama alatt – megküldi a Kiíró részére. A Kiíró az ajánlati kötöttség meghosszabbítására postai, faxon 

megküldött, illetve elektronikus levél vagy legalább 2 országos napilapban közzétett nyilvános felhívás útján 

hívhatja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a Kiíró felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg benyújtott 

pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség időtartamát, – a Kiíró által meghatározottak szerint – úgy a 

pályázó ajánlata az ajánlati kötöttség lejártának időpontjában érvénytelennek minősül. 

 

 

2. A PÁLYÁZATOK BONTÁSA, HIÁNYPÓTLÁS 

 

A bontási eljárás nem nyilvános, arról Kiíró külön felvilágosítást nem ad. A határidőben, szabályszerűen 

beérkezett pályázatok bontását a benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül kezdi meg. 

A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre. 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Kiíró nem bontja fel, azokról a határidőben benyújtott pályázatok 

bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz fel.  

 

Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget. 

 

 

3. A PÁLYÁZATOK TARTALMA ÉS A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

 

A mellékletek olyan igazolásokat és információkat tartalmaznak, amelyek szükségesek a pályázat elbírálásához 

és az értékelési szempontok érvényesítéséhez. 

 

Abban az esetben, ha a pályázatban szolgáltatott következő adatokban bármilyen változás vagy módosítás 

következik be a pályázati eljárás ideje alatt vagy a koncessziós szerződés megkötéséig, a pályázónak erről 8 

napon belül írásban, a pályázat benyújtására előírt módon, postai úton kell értesítenie az ND Nonprofit Zrt-t:  

 pályázó neve; 

 lakcíme; 

 tartózkodási helye; 

 adóazonosító jele; 

 már létező gazdasági társaság megjelölése esetén annak cégjegyzékben bejegyzett bármely adata 

 elérhetőségi adatok. 

 

Kiíró azonban felhívja a pályázó figyelmét, hogy a pályázat elbírálásához és értékelési szempontok értékeléshez 

benyújtott dokumentumokon sem a pályázati határidő lejártát követően, sem azt megelőzően módosítani vagy 

azt pótolni nem lehetséges. 

 

A mellékleteket az alább felsorolt sorrendben és sorszámmal ellátva kell a pályázathoz csatolni. 

 

3.1. A pályázatok tartalma 
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A Kiírás 4. sz. melléklete tartalmazza azokat az értékelési szempontokat, amelyek alapján a pályázat elbírálásra 

kerül.  

 

A pályázónak nyilatkoznia kell a Pályázati Kiírás mellékletét képező nyilatkozatminták szerint 

- a tervezett dohánybolt nyitva tartására vonatkozóan (munkanapokon, illetve szombaton a Pályázati 

Kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint) 

- arról, hogy a pályázó bejelentett állandó lakóhelye és/vagy általa a tevékenység végzésére 

megjelölt gazdasági társaság székhelye azonos a megpályázott koncessziós jog területi hatályával 

(település/kerület szerint, a Pályázati Kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta 

alapján); 

- arról, hogy az Fdvtv. 7. § (3) bek. szerinti előnyben részesül (a Pályázati Kiírás 5. sz. mellékletét 

képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint); 

- arról, hogy vállalja-e, hogy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett 

szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt vesz (a Pályázati 

Kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint); 

- arról, hogy vállalja-e, hogy a koncessziós szerződés valamennyi fél által való aláírásának napját 

követő 90 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 120 napon belül megnyitja a 

dohányboltot (a Pályázati Kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint).  

 

A fenti nyilatkozatok (illetve a csatolandó üzleti terv) képezik a pályázat lényeges tartalmát. Ezek 

összeállításához a Kiíró a csatolt mintákkal nyújt segítséget azzal, hogy Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, 

hogy a mintáktól való eltérés nem megengedett. A jelen Kiírás részeként kiadott mintáktól való eltérés esetén 

az adott nyilatkozatot Kiíró az értékelés során nem veszi figyelembe. Kiíró kijelenti, hogy jelen Kiírás 

keretében közzétett nyilatkozatminták egyben formanyomtatványnak is minősülnek. Ugyanakkor, a 

pályázat lényeges tartalmának összeállítása a pályázó feladata. A lényeges tartalmat meghatározó 

nyilatkozatokon túl az alábbi 3.2. pontban meghatározott mellékleteket is csatolni kell, valamint az egyéb 

tartalmi és formai követelményekre is figyelemmel kell lenni. 

 

3.2. Valamennyi pályázathoz csatolandó melléklet: 

 

1. Adatlap (eredeti példány a Kiírás 2. sz. mellékletét képező minta szerint); 

 

2. Ajánlati formalevél (eredeti példánya a Kiírás 3. sz. mellékletét képező minta szerint); 

 

3. A Pályázati díj (nettó 25.000,- Ft + 27 % Áfa összeg) átutalásáról szóló pénzintézet által kiállított hiteles 

igazolás. 

 

(Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az eredetiség és valódiság biztosítása érdekében pénzintézeti 

igazolásként kizárólag a pénzintézet által eredetben kiállított igazolás fogadható el.)  

 

4. Amennyiben a pályázó több település/kerület közigazgatási területére vonatkozóan több pályázatot is beadni 

kíván, nyilatkozat eredetben arról, hogy több területen is nyertessé nyilvánítása esetén milyen prioritási 

sorrendben kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet gyakorolni, tekintettel arra, hogy egy 

személlyel ötnél több koncessziós szerződés nem köthető (eredeti példány a Kiírás mellékletét képező 5. sz. 

nyilatkozatminta szerint). A pályázónak minden egyes benyújtott pályázatában meg kell jelölnie, hogy összesen 

hány pályázati eljárásban kíván részt venni. 

 

5. Nyilatkozat arról (eredeti példány), hogy a tevékenységet, mint egyéni vállalkozó kívánja végezni, vagy 

gazdasági társaságot kíván alapítani/már létező gazdasági társaságon keresztül kívánja a tevékenységet folytatni. 

(Ha még nem létezik a gazdasági társaság, a tagok személyéről is nyilatkozni kell.) Utóbb e választásától a 

pályázó a koncessziós szerződés megkötéséig nem térhet el és a pályázatában megadott formáról más működési 

formára nem térhet át! (a Kiírás mellékletét képező 2. és 4. sz. nyilatkozatminta szerint). 

 

6. A kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozat (a Kiírás mellékletét képező 3. sz. nyilatkozatminta szerint eredeti 

példányban); 

 

7. Értékelési szempontokhoz kapcsolódó nyilatkozat (a Kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. nyilatkozatminta 

szerint); 
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8. Személyi igazolvány és lakcímkártya, adókártya (amennyiben személyes joga szerint ilyennel rendelkezik) 

csatolása egyszerű, olvasható másolatban; 

 

9. Ha meghatalmazott jár el, úgy az eredeti (közokirati, vagy ügyvéd által ellenjegyzett) meghatalmazás 1 

példánya. 

 

10. Üzleti terv 

 

Fenti mellékletek nem vagy hiányos csatolása vagy nem megfelelő tartalmú csatolása a pályázat 

érvénytelenségét eredményezi. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a minták egyszerű kitöltése/aláírása nem 

feltétlenül elegendő; a tartalom meghatározásánál a Kiírás rendelkezéseiből kell kiindulni. 

 

 

4. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE  

 

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha: 

i. a pályázat benyújtója nem fizette meg maradéktalanul a Pályázati díjat vagy ezt nem igazolta a 

Pályázati Kiírásban foglaltak szerint, valamint nem a Kiírásban megfogalmazott előírások szerepelnek 

az utalás közleményében;  

ii. a pályázata nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek; 

iii. a pályázathoz nem csatolták hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket; 

iv. a pályázat a Kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően került postára adásra, 

v. olyan pályázó nyújtotta be, aki nem felel meg a Pályázati Kírásban foglalt személyi feltételeknek; 

vi. a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a 

valóságnak; 

vii. a pályázat nem tartalmazza az előírt adatokat; 

viii. a pályázat nem tartalmazza az értékelés alapját képező, a bírálati szempontokra vonatkozó előírt 

adatokat 

ix. pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte; 

x. a pályázó eltérő koncessziós díjat ajánlott pályázatában; 

xi. a pályázó a Kiírásban közölt feltételektől/szerződéses feltételeket nem vállalja vagy eltérő feltételeket 

ajánl meg;  

xii. a pályázó több pályázatot adott be, azonban a különböző pályázatokban a prioritási sorrendet nem 

egységesen határozta meg 

xiii. a IV.1.4 pontban meghatározott módosított pályázat vonatkozásában. 

 

Kiíró fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a fenti érvénytelenségi okok közül a ii), iii) és iv) pont 

vonatkozásában a bírálat során valamennyi pályázat esetében egységesen, a pályázókra kedvezőbb módon 

eltérjen. 

 

A fenti i), iii), iv), vii), viii), ix), x), xi) pont szerinti érvénytelenségi okok fennállását a pályázatok előzetes, 

formai ellenőrzése során a Kiíró felhatalmazása alapján helyette és nevében a  az ND Nonprofit Zrt. vizsgálja és 

az ezen pontok szerinti érvénytelenség megállapítása esetén a pályázókat az ND Nonprofit Zrt. értesíti a pályázat 

érvénytelenségéről.  

 

 

5. A KONCESSZIÓS PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok az összességében legelőnyösebb 

pályázat kiválasztása elve alapján kerülnek értékelésre. 

 

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen pályázati eljárás során az adott település/kerület vonatkozásában 

benyújtott pályázatok településenként/kerületenként, egy fordulóban kerülnek elbírálásra, a Kiíró minden egyes 

ilyen települési/kerületi pályázattal kapcsolatban külön hirdeti ki a nyertest/nyerteseket. Az eljárásban 

tárgyalásra nem kerül sor, az eljárás nem nyilvános. 

 

A pályázat értékelési szempontja az összességében legkedvezőbb ajánlat, azaz a pályázat nyertese az, akinek 

érvényes pályázata – az egyes értékelési szempontokra kapott pontjainak összesítését követően – a legtöbb 

pontot kapta. Az egy település/kerület vonatkozásában benyújtott pályázatok értékelése akként történik, hogy az 

adott település/kerület vonatkozásában benyújtott valamennyi pályázat kerül rangsorolásra és a rangsorban az 



22 
 

adott településen/kerületben pályázható összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság száma szerinti első 

helyezések kerülnek nyertesként kihirdetésre.  

 

Tekintettel arra, hogy egy pályázó korlátlan számú pályázatot nyújthat be, ugyanakkor az Fdvtv. 8. § (3) 

bekezdése értelmében egy személlyel (ideértve a Koncessziót gyakorlóként megjelölt gazdasági társaságot is) 

egy időpontban legfeljebb öt koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve egy település/kerület közigazgatási 

területén belül egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság több mint 

kétharmadát, Kiíró a maximálisan elnyerhető jogosultságok számát meghaladó pályázat benyújtása esetén a 

következők szerint jár el. 

 

A pályázónak minden egyes pályázatában nyilatkoznia kell, hogy összesen hány pályázatot nyújtott be. Beadott 

pályázatait a pályázónak azok azonosító adataival (település/kerület és azonosító szám feltüntetése) prioritási 

sorrendbe kell rendeznie aszerint, hogy ha a benyújtott pályázatok közül összesen a törvényi maximumot 

meghaladó számú pályázat érné el a legmagasabb pontszámot az értékelés során, milyen prioritási sorrend 

szerint kívánja a jogosultságok gyakorlását elnyerni (nyilatkozatminta szerint). A prioritási sorrendet a pályázó 

csak egyféleképpen határozhatja meg, minden egyes pályázatában ugyanazt a sorrendet kell megadnia. Ha 

valamely pályázatában a pályázó eltérő sorrendet határozna meg, az valamennyi pályázata érvénytelenségét 

vonja maga után. A megadott prioritási sorrend utólag nem változtatható.  

 

A beérkezett pályázatok értékelése a pályázók által az 5. sz. nyilatkozatminta szerint megadott prioritási 

sorrendnek megfelelően zajlik, a következők szerint: elsőként a Kiíró külön-külön az összes település/kerület 

vonatkozásában megállapítja az adott településen/kerületben elnyerhető jogosultságokra beérkezett pályázatok 

pontszámait és azok sorrendjét, azaz az elért pontszámok alapján sorba rendezi azokat.  

A sorba rendezés alapján azonos helyezést elért pályázatok esetén Kiíró fenntartja a jogát, hogy az üzleti tervre 

magasabb pontszámot elért pályázato(ka)t rangsorolja előrébb. Amennyiben a sorrend így sem dönthető el, úgy a 

Kiíró az adott település/kerület vonatkozásában elnyerhető, sorbarendezés alapján ki nem osztott jogosultságok 

számának megfelelően előrébb rangsorolt pályázatok sorrendjét közjegyző által felügyelt sorsolással dönti el. 

Ezt követően a Kiíró megvizsgálja, hogy az így sorba rendezett legmagasabb pontszámot elérő pályázók 

összesen hány (további) település/kerület vonatkozásában nyertek el jogosultságot a pontszámot tekintve. 

Amennyiben ez az elnyert jogosultságra vonatkozó szám összességében meghaladja az ötöt (azaz az egy 

személlyel maximálisan köthető koncessziós szerződések számát), a pályázót csak az általa megadott prioritási 

sorrend szerinti első öt olyan helyen lehet nyertesnek hirdetni, ahol egyébként jogosultságot nyert el. 

Az ezen módszerrel meghatározott első öt pályázaton kívül a többi pályázat akkor sem nyilvánítható nyertesnek, 

ha egyébként az értékelés során a legmagasabb pontszámot érné el, ezek a pályázatok a további értékelésben 

nem vehetnek részt, azaz pontszámaik az adott település/kerület jogosultságai vonatkozásában a végső sorrend 

megállapítása során nem kerülnek figyelembe vételre.   

 

Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy egy pályázó ugyanazon azonosító számú 

település/kerületvonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában meghatározott számú 

pályázatot adhat be, tekintettel az egy személy által maximálisan elnyerhető jogosultságok számára, valamint az 

egy személy által birtokolható jogosultságok maximális számára. Ez nem jelenti azt, hogy a pályázó más 

település/kerületvonatkozásában további pályázato(ka)t ne adhatna be, azonban ezen további pályázatok során is 

figyelembe kell vennie az érintett másik település/kerület szerinti maximálisan beadható pályázatok számát. 

Amennyiben a pályázó egy település/kerület vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti maximumot meghaladó 

számú pályázatot ad be egyidejűleg, az valamennyi, az adott településre/kerületre vonatkozó pályázata 

érvénytelenségét vonja maga után.    

A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontozási rendszert, illetve ezek magyarázatát a jelen Kiírás 4. sz. 

melléklete tartalmazza részletesen.  

 

 

6. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE  

 

A koncessziós pályázat eredményének nyilvános kihirdetésére az Fdvtv. rendelkezései szerinti határidőben az 

ND  Nonprofit Zrt. honlapján történő megjelentetéssel kerül sor a nyertes pályázó nevének és a koncessziós 

jogosultság azonosítójának, valamint a településnek/kerületnek a megjelölésével. 

 

 

7. EREDMÉNYTELEN PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

 

Eredménytelen az adott településre/kerületre jogosultságonként meghirdetett pályázati eljárás, ha 
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a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be; 

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek; 

c) a Miniszter a Pályázati Kiírást visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítja;  

d) amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg. 

 

 

8. EGYEBEK 

 

A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy: 

- bármely településre/kerületre jogosultságonként meghirdetett jogosultság vonatkozásában a Pályázati Kiírást 

az eljárás bármely szakaszában, bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. Kiíró a visszavonásról a Pályázati 

Kiírás közlésével megegyező helyeken és módon hirdetményt tesz közzé, továbbá a Pályázat díját 60 napon 

belül visszafizeti. 

 

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályázati Kiírást a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig módosítsa. 

Amennyiben Kiíró a Pályázati Kiírást módosítja és a módosítás napjától számítva kevesebb, mint 10 nap van 

hátra a pályázatok benyújtásának határidejéig, úgy a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt akként 

hosszabbítja meg, hogy a pályázatok benyújtására még legalább 10 nap álljon rendelkezésre. A Pályázati Kiírás 

módosításáról a Kiíró a Pályázati Kiírás közzétételével azonos módon és helyeken hirdetményt tesz közzé. 

 

A Kiíró rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség a pályázat eredményességétől 

függetlenül a pályázót terheli. A koncessziós díjon felül a nyertes pályázót terheli a koncesszió fennállásának 

idején valamennyi, a dohányáru-kiskereskedelmem gyakorlásával összefüggően felmerült költség, közteher, és 

valamennyi kapcsolódó díj, valamint illeték megfizetése.  

 

A Kiíró kizárja a feltételek bármely jogszabályváltozás folytán bekövetkező változásából eredő felelősségét. 

 

A Kiíró a pályázati eljárás során nem biztosít sem jogorvoslati lehetőséget, sem a Kiírásban, sem a hatályos 

jogszabályok alóli mentességen alapuló felmentést, méltányosságot. 

 

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul a pályázattal összefüggő személyes adatainak a Kiíró és a Kiíró 

megbízásából a pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb személyek általi kezeléséhez, azok 

célhozkötöttségéig. 

 

Kiíró képviseletében a közreműködő szervezet fenntartja a jogot, hogy a saját hatáskörben döntsön pályázati 

eljárás során beérkezett pályázati dokumentumoknak a feladók részére történő visszaküldésről. 

 

 

Kelt: Budapesten, 2015. év április hónap 2. napján 

 

 

 

 Seszták Miklós 

      Miniszter 

 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI 

 

Mellékletek jegyzéke 

 

1. számú Melléklet: A pályázható jogosultságok település/kerület szerinti megoszlása 

2. számú Melléklet:  Adatlap 

3. számú melléklet:  Ajánlati formalevél 

4. számú melléklet: Értékelési szempontok és magyarázatuk 

5. számú melléklet:  Nyilatkozatminták: 

1. sz. Nyilatkozatminta Értékelési szempontokhoz 

2. sz. Nyilatkozatminta Működési formáról 

3. sz. Nyilatkozatminta Kizáró okokról 

4. sz. Nyilatkozatminta Koncessziós társaságról 

5. sz. Nyilatkozatminta Prioritási sorrendről 

6.számú melléklet: Szerződéstervezet 



1.sz. Melléklet 
A pályázható jogosultságok település / kerület szerinti megoszlása 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

1. HU0003 Abaliget 1 1 

2. HU0010 Abaújvár 1 1 

3. HU0012 Abod 1 1 

4. HU0025 Adorjás 1 1 

5. HU0026 Ág 1 1 

6. HU0033 Aka 1 1 

7. HU0043 Almamellék 1 1 

8. HU0068 Alsótelekes 1 1 

9. HU0071 Alsóvadász 1 1 

10. HU0077 Andrásfa 1 1 

11. HU0090 Aranyosgadány 1 1 

12. HU0096 Árpás 1 1 

13. HU0103 Aszófő 1 1 

14. HU0133 Bakháza 1 1 

15. HU0136 Bakonya 1 1 

16. HU0142 Bakonykoppány 1 1 

17. HU0154 Bakonyszücs 1 1 

18. HU0160 Baktüttös 1 1 

19. HU0161 Balajt 1 1 

20. HU0169 Balatoncsicsó 1 1 

21. HU0199 Balogunyom 1 1 

22. HU0202 Bálványos 1 1 

23. HU0205 Bánfa 1 1 

24. HU0215 Baranyahídvég 1 1 

25. HU0216 Baranyajenő 1 1 

26. HU0218 Barbacs 1 1 

27. HU0223 Barnag 1 1 

28. HU0233 Bátor 1 1 

29. HU0239 Bazsi 1 1 

30. HU0245 Bedegkér 1 1 

31. HU0246 Bedő 1 1 

32. HU0248 Békás 1 1 

33. HU0257 Belecska 1 1 

34. HU0260 Belezna 1 1 

35. HU0268 Bérbaltavár 1 1 

36. HU0276 Beret 1 1 

37. HU0285 Besence 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

38. HU0307 Bisse 1 1 

39. HU0312 Bocska 1 1 

40. HU0321 Bodrog 1 1 

41. HU0326 Bódvalenke 1 1 

42. HU0327 Bódvarákó 1 1 

43. HU0332 Bogdása 1 1 

44. HU0336 Bókaháza 1 1 

45. HU0342 Boldogkőváralja 1 1 

46. HU0367 Botykapeterd 1 1 

47. HU0368 Bozzai 1 1 

48. HU0370 Bózsva 1 1 

49. HU0373 Böde 1 1 

50. HU0375 Bögöt 1 1 

51. HU0388 Bucsuta 1 1 

52. HU0430 Bükkszentmárton 1 1 

53. HU0434 Büttös 1 1 

54. HU0443 Chernelházadamonya 1 1 

55. HU0448 Cún 1 1 

56. HU0450 Csabaszabadi 1 1 

57. HU0453 Csáfordjánosfa 1 1 

58. HU0454 Csaholc 1 1 

59. HU0456 Csákány 1 1 

60. HU0463 Csánig 1 1 

61. HU0467 Csapi 1 1 

62. HU0468 Csapod 1 1 

63. HU0469 Csárdaszállás 1 1 

64. HU0474 Császló 1 1 

65. HU0478 Csatka 1 1 

66. HU0484 Csehi 1 1 

67. HU0488 Csempeszkopács 1 1 

68. HU0500 Cserdi 1 1 

69. HU0504 Cserháthaláp 1 1 

70. HU0508 Cserkút 1 1 

71. HU0515 Csesztve 1 1 

72. HU0521 Csikvánd 1 1 

73. HU0525 Csobád 1 1 

74. HU0531 Csolnok 1 1 

75. HU0540 Csór 1 1 

76. HU0548 Csömend 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

77. HU0558 Csurgónagymarton 1 1 

78. HU0566 Damak 1 1 

79. HU0567 Dámóc 1 1 

80. HU0587 Dencsháza 1 1 

81. HU0588 Dénesfa 1 1 

82. HU0592 Detek 1 1 

83. HU0597 Diósberény 1 1 

84. HU0601 Diósviszló 1 1 

85. HU0619 Döbörhegy 1 1 

86. HU0628 Döröske 1 1 

87. HU0630 Dövény 1 1 

88. HU0635 Drávagárdony 1 1 

89. HU0636 Drávaiványi 1 1 

90. HU0637 Drávakeresztúr 1 1 

91. HU0645 Dubicsány 1 1 

92. HU0657 Dunaremete 1 1 

93. HU0662 Dunaszentmiklós 1 1 

94. HU0663 Dunaszentpál 1 1 

95. HU0670 Dúzs 1 1 

96. HU0677 Ecseny 1 1 

97. HU0679 Edde 1 1 

98. HU0681 Edve 1 1 

99. HU0685 Egeraracsa 1 1 

100. HU0687 Egerbocs 1 1 

101. HU0692 Egerszólát 1 1 

102. HU0698 Egyházasdengeleg 1 1 

103. HU0703 Egyházashollós 1 1 

104. HU0708 Ellend 1 1 

105. HU0714 Endrőc 1 1 

106. HU0726 Erdőkövesd 1 1 

107. HU0729 Erdősmecske 1 1 

108. HU0732 Erk 1 1 

109. HU0737 Értény 1 1 

110. HU0752 Fancsal 1 1 

111. HU0757 Fazekasboda 1 1 

112. HU0770 Felsőcsatár 1 1 

113. HU0775 Felsőkelecsény 1 1 

114. HU0777 Felsőmarác 1 1 

115. HU0794 Felsőtold 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

116. HU0796 Felsőzsolca 1 1 

117. HU0799 Ferencszállás 1 1 

118. HU0806 Fertőszéplak 1 1 

119. HU0807 Fiad 1 1 

120. HU0811 Folyás 1 1 

121. HU0812 Fonó 1 1 

122. HU0813 Fony 1 1 

123. HU0823 Füle 1 1 

124. HU0829 Fülpösdaróc 1 1 

125. HU0832 Füzérkajata 1 1 

126. HU0833 Füzérkomlós 1 1 

127. HU0834 Füzérradvány 1 1 

128. HU0839 Gáborjánháza 1 1 

129. HU0842 Gadány 1 1 

130. HU0854 Galvács 1 1 

131. HU0856 Ganna 1 1 

132. HU0864 Garé 1 1 

133. HU0869 Gecse 1 1 

134. HU0914 Gősfa 1 1 

135. HU0919 Gyalóka 1 1 

136. HU0920 Gyanógeregye 1 1 

137. HU0963 Gyüre 1 1 

138. HU0965 Hács 1 1 

139. HU0971 Hajdúhadház 2 2 

140. HU0979 Halastó 1 1 

141. HU0985 Halogy 1 1 

142. HU0997 Hárskút 1 1 

143. HU0999 Hásságy 1 1 

144. HU1002 Hedrehely 1 1 

145. HU1008 Hegyhátsál 1 1 

146. HU1011 Hegyhátszentpéter 1 1 

147. HU1017 Hejce 1 1 

148. HU1023 Helesfa 1 1 

149. HU1034 Heresznye 1 1 

150. HU1042 Hernádpetri 1 1 

151. HU1043 Hernádszentandrás 1 1 

152. HU1048 Hetefejércse 1 1 

153. HU1050 Hetvehely 1 1 

154. HU1053 Hevesaranyos 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

155. HU1059 Hidegkút 1 1 

156. HU1097 Ibafa 1 1 

157. HU1103 Iharos 1 1 

158. HU1110 Iliny 1 1 

159. HU1113 Imola 1 1 

160. HU1120 Ipolyszög 1 1 

161. HU1129 Istvándi 1 1 

162. HU1135 Ivánbattyán 1 1 

163. HU1174 Jéke 1 1 

164. HU1176 Jobaháza 1 1 

165. HU1181 Kacorlak 1 1 

166. HU1189 Kákics 1 1 

167. HU1205 Kánó 1 1 

168. HU1209 Kányavár 1 1 

169. HU1213 Kapoly 1 1 

170. HU1215 Kaposgyarmat 1 1 

171. HU1217 Kaposkeresztúr 1 1 

172. HU1228 Karácsond 1 1 

173. HU1244 Karos 1 1 

174. HU1248 Kastélyosdombó 1 1 

175. HU1252 Katafa 1 1 

176. HU1264 Kehidakustány 1 1 

177. HU1269 Kékkút 1 1 

178. HU1288 Kemestaródfa 1 1 

179. HU1291 Kenéz 1 1 

180. HU1296 Kercseliget 1 1 

181. HU1302 Kerékteleki 1 1 

182. HU1310 Kerkateskánd 1 1 

183. HU1311 Kérsemjén 1 1 

184. HU1314 Keszeg 1 1 

185. HU1327 Kéty 1 1 

186. HU1335 Királyszentistván 1 1 

187. HU1336 Kisapáti 1 1 

188. HU1340 Kisasszonyfa 1 1 

189. HU1341 Kisbabot 1 1 

190. HU1346 Kisbárkány 1 1 

191. HU1352 Kisbucsa 1 1 

192. HU1353 Kisbudmér 1 1 

193. HU1367 Kishajmás 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

194. HU1373 Kisigmánd 1 1 

195. HU1375 Kiskassa 1 1 

196. HU1376 Kiskinizs 1 1 

197. HU1377 Kiskorpád 1 1 

198. HU1392 Kisnamény 1 1 

199. HU1394 Kisnémedi 1 1 

200. HU1402 Kisrozvágy 1 1 

201. HU1410 Kistolmács 1 1 

202. HU1414 Kisunyom 1 1 

203. HU1416 Kisvarsány 1 1 

204. HU1418 Kisvaszar 1 1 

205. HU1419 Kisvejke 1 1 

206. HU1423 Kisszékely 1 1 

207. HU1426 Kissziget 1 1 

208. HU1428 Klárafalva 1 1 

209. HU1435 Kolontár 1 1 

210. HU1438 Komjáti 1 1 

211. HU1441 Komlósd 1 1 

212. HU1442 Komlóska 1 1 

213. HU1445 Kondó 1 1 

214. HU1451 Koppányszántó 1 1 

215. HU1454 Kórós 1 1 

216. HU1464 Köblény 1 1 

217. HU1473 Kömörő 1 1 

218. HU1488 Kőszegdoroszló 1 1 

219. HU1490 Kőszegszerdahely 1 1 

220. HU1496 Kővágótöttös 1 1 

221. HU1514 Kup 1 1 

222. HU1515 Kupa 1 1 

223. HU1524 Küngös 1 1 

224. HU1530 Ládbesenyő 1 1 

225. HU1538 Lápafő 1 1 

226. HU1540 Laskod 1 1 

227. HU1543 Lázi 1 1 

228. HU1549 Léh 1 1 

229. HU1557 Lesencefalu 1 1 

230. HU1571 Liptód 1 1 

231. HU1579 Lónya 1 1 

232. HU1581 Lothárd 1 1 



 

30 
 

Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

233. HU1584 Lovászhetény 1 1 

234. HU1591 Lucfalva 1 1 

235. HU1595 Lulla 1 1 

236. HU1596 Lúzsok 1 1 

237. HU1614 Magyargéc 1 1 

238. HU1619 Magyarkeszi 1 1 

239. HU1627 Magyarszecsőd 1 1 

240. HU1630 Magyarszerdahely 1 1 

241. HU1632 Magyartelek 1 1 

242. HU1642 Mánd 1 1 

243. HU1643 Mándok 1 1 

244. HU1646 Maráza 1 1 

245. HU1647 Marcalgergelyi 1 1 

246. HU1657 Márkháza 1 1 

247. HU1659 Markóc 1 1 

248. HU1662 Marócsa 1 1 

249. HU1663 Márok 1 1 

250. HU1669 Martonfa 1 1 

251. HU1679 Mátraszentimre 1 1 

252. HU1685 Mátyus 1 1 

253. HU1694 Megyehíd 1 1 

254. HU1709 Mesterháza 1 1 

255. HU1711 Mesterszállás 1 1 

256. HU1713 Meszlen 1 1 

257. HU1752 Mikosszéplak 1 1 

258. HU1758 Misefa 1 1 

259. HU1761 Miszla 1 1 

260. HU1764 Mogyorósbánya 1 1 

261. HU1784 Móricgát 1 1 

262. HU1792 Mőcsény 1 1 

263. HU1794 Mucsi 1 1 

264. HU1810 Nagyar 1 1 

265. HU1822 Nagybudmér 1 1 

266. HU1836 Nagygeresd 1 1 

267. HU1854 Nagykeresztúr 1 1 

268. HU1861 Nagykölked 1 1 

269. HU1864 Nagykutas 1 1 

270. HU1866 Nagylengyel 1 1 

271. HU1876 Nagypáli 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

272. HU1877 Nagypall 1 1 

273. HU1882 Nagyrákos 1 1 

274. HU1890 Nagyszékely 1 1 

275. HU1894 Nagyszokoly 1 1 

276. HU1898 Nagytilaj 1 1 

277. HU1907 Nagyvenyim 1 1 

278. HU1911 Nárai 1 1 

279. HU1912 Narda 1 1 

280. HU1919 Nemesbőd 1 1 

281. HU1926 Nemeshetés 1 1 

282. HU1927 Nemeske 1 1 

283. HU1928 Nemeskér 1 1 

284. HU1932 Nemeskolta 1 1 

285. HU1937 Nemespátró 1 1 

286. HU1939 Nemesrempehollós 1 1 

287. HU1940 Nemessándorháza 1 1 

288. HU1945 Nemesszentandrás 1 1 

289. HU1949 Nemti 1 1 

290. HU1959 Nógrádsipek 1 1 

291. HU1961 Nóráp 1 1 

292. HU1976 Nyim 1 1 

293. HU1987 Nyírderzs 1 1 

294. HU1991 Nyíri 1 1 

295. HU1996 Nyírkércs 1 1 

296. HU2011 Nyomár 1 1 

297. HU2020 Ófalu 1 1 

298. HU2022 Óföldeák 1 1 

299. HU2023 Óhíd 1 1 

300. HU2025 Okorág 1 1 

301. HU2035 Oltárc 1 1 

302. HU2040 Orbányosfa 1 1 

303. HU2041 Orci 1 1 

304. HU2043 Ordas 1 1 

305. HU2053 Orosztony 1 1 

306. HU2054 Ortaháza 1 1 

307. HU2065 Öcs 1 1 

308. HU2081 Őrtilos 1 1 

309. HU2091 Pácsony 1 1 

310. HU2092 Padár 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

311. HU2102 Páli 1 1 

312. HU2103 Palkonya 1 1 

313. HU2104 Pálmajor 1 1 

314. HU2109 Paloznak 1 1 

315. HU2111 Pamuk 1 1 

316. HU2113 Pankasz 1 1 

317. HU2116 Panyola 1 1 

318. HU2119 Pápadereske 1 1 

319. HU2120 Pápakovácsi 1 1 

320. HU2125 Papos 1 1 

321. HU2126 Páprád 1 1 

322. HU2130 Pári 1 1 

323. HU2131 Paszab 1 1 

324. HU2136 Patalom 1 1 

325. HU2140 Patosfa 1 1 

326. hu2158 Penészlek 1 1 

327. HU2159 Pénzesgyőr 1 1 

328. HU2166 Perenye 1 1 

329. HU2172 Peterd 1 1 

330. HU2173 Péterhida 1 1 

331. HU2177 Pethőhenye 1 1 

332. HU2182 Petőmihályfa 1 1 

333. HU2183 Petrikeresztúr 1 1 

334. HU2188 Pilisborosjenő 1 1 

335. HU2203 Piskó 1 1 

336. HU2205 Pócsa 1 1 

337. HU2210 Pogányszentpéter 1 1 

338. HU2221 Porrogszentkirály 1 1 

339. HU2225 Pósfa 1 1 

340. HU2226 Potony 1 1 

341. HU2229 Pölöskefő 1 1 

342. HU2232 Pötréte 1 1 

343. HU2237 Pusztacsalád 1 1 

344. HU2240 Pusztaederics 1 1 

345. HU2241 Pusztafalu 1 1 

346. HU2245 Pusztamagyaród 1 1 

347. HU2253 Pusztaszentlászló 1 1 

348. HU2263 Püspökszilágy 1 1 

349. HU2272 Rábasebes 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

350. HU2277 Rábatöttös 1 1 

351. HU2278 Rábcakapi 1 1 

352. HU2291 Rákóczibánya 1 1 

353. HU2294 Ráksi 1 1 

354. HU2299 Rásonysápberencs 1 1 

355. HU2313 Répceszemere 1 1 

356. HU2315 Répcevis 1 1 

357. HU2317 Rétalap 1 1 

358. HU2324 Rigács 1 1 

359. HU2336 Rózsafa 1 1 

360. HU2352 Sajóivánka 1 1 

361. HU2358 Sajómercse 1 1 

362. HU2364 Sajósenye 1 1 

363. HU2369 Sajtoskál 1 1 

364. HU2372 Salköveskút 1 1 

365. HU2375 Sámod 1 1 

366. HU2377 Sand 1 1 

367. HU2382 Sárazsadány 1 1 

368. HU2385 Sárfimizdó 1 1 

369. HU2402 Sárszentmihály 1 1 

370. HU2413 Selyeb 1 1 

371. HU2415 Semjén 1 1 

372. HU2421 Sérsekszőlős 1 1 

373. HU2432 Siójut 1 1 

374. HU2444 Somlójenő 1 1 

375. HU2450 Somogyapáti 1 1 

376. HU2451 Somogyaracs 1 1 

377. HU2452 Somogyaszaló 1 1 

378. HU2454 Somogybükkösd 1 1 

379. HU2457 Somogyegres 1 1 

380. HU2460 Somogyhárságy 1 1 

381. HU2463 Somogymeggyes 1 1 

382. HU2470 Somogytúr 1 1 

383. HU2474 Somogyviszló 1 1 

384. HU2475 Somogyzsitfa 1 1 

385. HU2477 Sonkád 1 1 

386. HU2484 Sorkikápolna 1 1 

387. HU2489 Sóstófalva 1 1 

388. HU2490 Sósvertike 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

389. HU2496 Sumony 1 1 

390. HU2522 Szakadát 1 1 

391. HU2529 Szakony 1 1 

392. HU2539 Szalmatercs 1 1 

393. HU2543 Szamoskér 1 1 

394. HU2544 Szamossályi 1 1 

395. HU2545 Szamostatárfalva 1 1 

396. HU2556 Szárazd 1 1 

397. HU2572 Szebény 1 1 

398. HU2573 Szécsénke 1 1 

399. HU2582 Szegi 1 1 

400. HU2586 Székelyszabar 1 1 

401. HU2590 Szeleste 1 1 

402. HU2594 Szemenye 1 1 

403. HU2603 Szentbékkálla 1 1 

404. HU2604 Szentborbás 1 1 

405. HU2605 Szentdénes 1 1 

406. HU2608 Szentegát 1 1 

407. HU2614 Szentgyörgyvár 1 1 

408. HU2618 Szentistvánbaksa 1 1 

409. HU2625 Szentliszló 1 1 

410. HU2631 Szentpéterfölde 1 1 

411. HU2634 Szenyér 1 1 

412. HU2655 Szilaspogony 1 1 

413. HU2660 Szilvásszentmárton 1 1 

414. HU2667 Szólád 1 1 

415. HU2674 Szorosad 1 1 

416. HU2675 Szőc 1 1 

417. HU2688 Szuhafő 1 1 

418. HU2696 Szűr 1 1 

419. HU2726 Tápszentmiklós 1 1 

420. HU2740 Tarnaörs 1 1 

421. HU2741 Tarnaszentmária 1 1 

422. HU2742 Tarnaszentmiklós 1 1 

423. HU2748 Táska 1 1 

424. HU2758 Tekenye 1 1 

425. HU2759 Tékes 1 1 

426. HU2780 Téseny 1 1 

427. HU2800 Tiszacsécse 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

428. HU2813 Tiszainoka 1 1 

429. HU2825 Tiszamogyorós 1 1 

430. HU2835 Tiszaszalka 1 1 

431. HU2840 Tiszatardos 1 1 

432. HU2851 Tivadar 1 1 

433. HU2866 Tomor 1 1 

434. HU2876 Tornaszentandrás 1 1 

435. HU2877 Tornaszentjakab 1 1 

436. HU2882 Torvaj 1 1 

437. HU2885 Tótszentgyörgy 1 1 

438. HU2888 Tótújfalu 1 1 

439. HU2898 Törtel 1 1 

440. HU2900 Trizs 1 1 

441. HU2907 Tuzsér 1 1 

442. HU2911 Udvar 1 1 

443. HU2912 Udvari 1 1 

444. HU2920 Újireg 1 1 

445. HU2922 Újkér 1 1 

446. HU2935 Újtelek 1 1 

447. HU2938 Újvárfalva 1 1 

448. HU2940 Und 1 1 

449. HU2942 Uppony 1 1 

450. HU2950 Uzsa 1 1 

451. HU2956 Vácegres 1 1 

452. HU2958 Váckisújfalu 1 1 

453. HU2974 Vámosatya 1 1 

454. HU2975 Vámoscsalád 1 1 

455. HU2978 Vámosoroszi 1 1 

456. HU2986 Váralja 1 1 

457. HU2987 Varászló 1 1 

458. HU2988 Váraszó 1 1 

459. HU2994 Várfölde 1 1 

460. HU2996 Várgesztes 1 1 

461. HU2997 Várkesző 1 1 

462. HU3002 Varsád 1 1 

463. HU3006 Vasalja 1 1 

464. HU3007 Vásárosbéc 1 1 

465. HU3009 Vásárosfalu 1 1 

466. HU3010 Vásárosmiske 1 1 
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Sorszám  
Település 

/Kerület kód 
Település /Kerület 

megnevezése 

Kiadható 
jogosultságok 

száma 

1 pályázó által az adott 
településen/kerületben 

beadható pályázatok 
maximális száma 

467. HU3012 Vasasszonyfa 1 1 

468. HU3014 Vasegerszeg 1 1 

469. HU3020 Vassurány 1 1 

470. HU3026 Vasszilvágy 1 1 

471. HU3033 Vejti 1 1 

472. HU3059 Veszprémgalsa 1 1 

473. HU3064 Vigántpetend 1 1 

474. HU3066 Villánykövesd 1 1 

475. HU3076 Visonta 1 1 

476. HU3086 Vokány 1 1 

477. HU3089 Völcsej 1 1 

478. HU3093 Zabar 1 1 

479. HU3094 Zádor 1 1 

480. HU3095 Zádorfalva 1 1 

481. HU3100 Zajta 1 1 

482. HU3104 Zala 1 1 

483. HU3108 Zalaboldogfa 1 1 

484. HU3116 Zalaigrice 1 1 

485. HU3147 Zaránk 1 1 

486. HU3155 Ziliz 1 1 

487. HU3166 Zsarolyán 1 1 

488. HU3167 Zsebeháza 1 1 

489. HU3168 Zsédeny 1 1 

490. HU3176 Zsurk 1 1 
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2. sz. Melléklet 

ADATLAP 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A pályázattal érintett település/kerület megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

 

A pályázó 

Neve: 

Címe: 

Szül. hely, idő: 

Anyja neve: 

Adóazonosító jele: 

E-mail elérhetősége: 

Elérhetőségi telefonszáma: 

 

A Pályázó által a jelen pályázattal érintett település/kerület vonatkozásában összesen elnyerni 

kívánt jogosultságok száma: 

………,-db, azaz ……………… darab (betűvel kiírva) 

 

A Pályázó által összesen, valamennyi település/kerület vonatkozásában beadott pályázatok 

száma: 

………,-db, azaz ……………… darab (betűvel kiírva) 

 

 

A pályázat szerint tevékenység gyakorlásának helye megegyezik a pályázó állandó lakcíme 

szerinti település közigazgatási területével:  

 

igen/nem
3
 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozatminta tartalmának megfelelően 

3
 Megfelelőt kérjük aláhúzni 
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A Pályázó által becsatolt mellékletek, nyilatkozatok felsorolása
4
:   

1.)……………………………………………………………………………………………………. 

2.)……………………………………………………………………………………………………. 

3.)……………………………………………………………………………………………………. 

4.)……………………………………………………………………………………………………. 

5.)……………………………………………………………………………………………………. 

6.)……………………………………………………………………………………………………. 

7.)……………………………………………………………………………………………………. 

8.)……………………………………………………………………………………………………. 

9.)……………………………………………………………………………………………………. 

10.)……………………………………………………………………………………………………. 

 

Kelt: ……………………….., 201... ………………..hónap …. napján 

 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

 

                                                
4
 A pályázók rendelkezésére bocsátott nyilatkozatminta szerint készült dokumentumokat kérjük számuk szerint 

felsorolni, szükség esetén a sorok bővíthetőek. 
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3. sz. Melléklet  

AJÁNLATI FORMALEVÉL 
 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A pályázattal érintett település/kerület megnevezése 

és azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

Pályázó adóazonosító jele:  

 
 

 

Magyarország 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma 

részére 

 

 

 

Tisztelt Kiíró! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Kiíró által indított, fenti tárgyú koncessziós 

pályázati eljárás keretében kiadott pályázati felhívás és pályázati kiírás ismeretében, az 

azokban rögzített személyi, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételeknek megfelelően pályázatot 

kívánok benyújtani. 

A pályázatot a pályázati felhívásban és a kiírásban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeket elfogadva, azoknak megfelelően készítettem el. Ezennel kijelentem, hogy az 

e pályázatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és hitelesek, valamint hozzájárulok 

ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat a pályázat kiírója és/vagy az általa megbízott 

szervezet ellenőrizze, nyilvántartsa és kezelje.  

 

Jelen pályázatom nyertessége esetére vállalom, hogy a tevékenységet a pályázati kiírásban 

meghatározott és a pályázatomban vállalt határidőn belül, az ott előírt követelményeknek 

megfelelően megkezdem, az ehhez szükséges engedélyeket beszerzem. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Pályázati kiírás IV.1.4. pontja értelmében az ajánlati kötöttség a 

pályázatok benyújtására nyitva álló idő leteltének időpontjában áll be és 150 napig tart, azzal, 

hogy a Kiíró ilyen irányú felhívásával az ajánlati kötöttség időtartamát további maximum 90 

nappal meghosszabbíthatja. 

 

                                            
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 
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A pályázat nyertessége esetére a pályázati kiírásban szereplő szerződéstervezetet elfogadom 

és azt arra nyitva álló határidőn belül aláírom. 

 

Kijelentem és teljes körű felelősséget vállalok arra, hogy a pályázati felhívást és kiírást, és az 

abban foglaltakat a jelen pályázati eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem 

közvetetten nem használom fel a Kiíró erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 

Jelen nyilatkozatommal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást és engedélyt 

adok ahhoz, hogy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő 

részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) a Koncessziós szerződés hatálya alatt 

az általam vagy részvételemmel működő gazdasági társaság által üzemeltetett dohánybolt 

forgalmi adatait tőlem vagy az illetékes hatóságtól beszerezze, valamint a személyes 

adataimat bármikor ellenőrizze, illetve az általa így megszerzett személyes és egyéb adataimat 

nyilvántartsa, kezelje. 

Ezen hozzájárulásom kiterjed az adatkezelés jogszabályban meghatározott valamennyi 

formájára, egyidejűleg visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a 

forgalmi adatokat az ND Nonprofit Zrt. tőlem kéri, úgy ezen kérésnek/felszólításnak 

haladéktalanul, teljes körűen eleget teszek. 

 

 

 

 

Kelt: …………….., 201... ………………..hónap ….napján 

 

 

 

 ………………………………….. 

Pályázó 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú1:        Tanú2:  

 

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

 
Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

 



4. sz. melléklet 

Értékelési szempontok és magyarázatuk 

41 

Bírálati szempont 
Az elbírálás értékelési 

szempontjai 

Értékelési 

pontszám 

Nyitvatartási idő (munkanapokon) 

napi legalább 4 óra 4 

napi legalább 8 óra 8 

napi legalább 12 óra 12 

Nyitvatartási idő (szombaton) 

legalább 4 óra 3 

legalább 8 óra 6 

A pályázó nyertessége esetén széles dohánytermék-

választékot biztosít. 

nem 0 

igen 2 

Pályázó állandó lakóhelye és/vagy általa a 

tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaság 

székhelye azonos a megpályázott koncessziós jog 

területi hatályával 

nem 0 

igen 2 

A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) vagy b) 

szerinti személy 

Nem ilyen személy 0 

a) szerinti személy 2 

b) szerinti személy 2 

  

A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) 

szerinti személyt foglalkoztat vagy az általa a 

tevékenység végzésére megjelölt gazdasági 

társaságban a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) 

személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik 

Nincs ilyen személy 0 

a) szerinti személy 2 

b) szerinti személy 2 

a) és b) szerinti személy 4 

A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és b) szerinti 

legalább 1-1 személyt a mindenkor hatályos 

jogszabályokban meghatározott maximális mértékű 

munkaidőben foglalkoztat és vállalja ilyen személyek 

foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől 

számított  

Nem vállalja 0 

legfeljebb 5 évig terjedő 

időtartamra vállalja 
3 

5 éven túli időtartamra 

vállalja 
5 
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A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) szerinti 

legalább 1 személyt foglalkoztat a mindenkor hatályos 

jogszabályokban meghatározott maximális mértékű 

munkaidőben vagy b) szerinti legalább 1 személyt 

foglalkoztat teljes 8 órás munkaidőben és vállalja 

ilyen személy foglalkoztatását a koncessziós 

szerződés aláírását követően, a vállalt tevékenység 

megkezdésétől számított 

Nem vállalja 0 

legfeljebb 5 évig terjedő 

időtartamra vállalja 
1 

5 éven túli időtartamra 

vállalja 
3 

Pályázó üzleti terve   1-60 

Vállalja, hogy az ND Nonprofit Zrt. által szervezett 

szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább 

egy alkalommal részt vesz 

igen 
3 

nem 
0 

Vállalja, hogy a koncessziós szerződés valamennyi fél 

által való aláírásának napját követő 90 napon belül, de 

legkésőbb az eredményhirdetést követő 120. napig 

megnyitja a dohányboltot 

igen 25 

nem 0 

Összesen:  
max. 121 

   

 Az egyes értékelési szempontokról: 

a) „Nyitvatartási idő (munkanapokon)”: 

Nyitvatartási idő alatt a dohánybolt vagy az üzletben leválasztott helyiség nyitva tartása értendő. 

A nyitvatartási idő órákban értendő, fél órás, vagy percre vonatkozó ajánlat nem adható meg. A 

nyitvatartási időt úgy értelmezi a kiíró, hogy legfeljebb 30 perces ebédszünet tartására van lehetőség.  

Munkanap alatt a hatályos jogszabályok szerinti munkanapok értendőek. 

Pályázó köteles a nyitvatartási időre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatát csatolni eredetben. 

b) „Nyitvatartási idő (szombaton)” 

A pályázó vállalása a szombati nyitva tartásra vonatkozóan.  

Pályázó köteles a szombati nyitvatartási időre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatát csatolni eredetben. 

c) A pályázó nyertessége esetén széles dohánytermék-választékot biztosít. 

Amennyiben a pályázó széles dohánytermék-választék biztosítását vállalta Pályázatában úgy e vállalás 

akkor minősül megtartottnak, ha – amennyiben ilyen elérhető – legalább három különböző, 
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magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább három különböző, nem magyarországi illetőségű 

dohánygyár által gyártott dohánytermékek a Jogosult/Koncessziót gyakorló által üzemeltetett 

dohányboltban (annak polcán) legalább 10-10-10 %-os arányban megjelennek. 

E rendelkezés alkalmazásában (i) dohánygyár alatt a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény („Jöt.”) 100. § (1) bek. b) 

szerinti gyártóüzemet; (ii) nem magyarországi illetőségű dohánygyár esetén az adott nemzeti jognak 

megfelelő, a fentihez hasonló meghatározás alapján ilyennek minősülő üzemet kell érteni. A 

dohánygyár e rendelkezés alkalmazásában akkor minősül magyarországi illetőségűnek, ha ezen jogi 

személy dohánygyártó a fermentált dohány feldolgozásától az előállított kész dohánytermék 

becsomagolásáig tartó technológiai folyamatot kizárólag Magyarország közigazgatási területén belül 

végzi. 

d) „Pályázó állandó lakóhelye, és/vagy általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági 

társaság székhelye azonos a koncessziós jog területi hatályával”: 

Amennyiben a pályázó állandó lakóhelye, vagy az általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági 

társaság székhelye a koncessziós jog gyakorlására megjelölt településen/kerületben van, úgy több 

pontra jogosult.  

Pályázó a lakcímkártyájának másolatával, illetőleg a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatának 

egyszerű másolatával köteles igazolni. A Kiíró elfogadja a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letöltött 

tárolt cégkivonatot is. 

e) „A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) vagy b) szerinti személy”:  

2012. évi CXXXIV. tv. 7. § (3) bekezdés 

a) pont: megváltozott munkaképességű, 

b) pont: a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően 

álláskereső, 

Pályázó köteles a bírálati szempontra vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatát csatolni eredetben. 

f) A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) szerinti személyt foglalkoztat vagy az 

általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaságban a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) 

és/vagy b) személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik 

 

Lásd. d.) ponthoz írtakat. 

g) „A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és b) szerinti legalább 1-1 személyt teljes, 8 órás 

munkaidőben foglalkoztat és vállalja foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől számított ….” – a meghatározott időtartamban.  

Lásd. d.) ponthoz írtakat. 

h) „A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) szerinti legalább 1 személyt foglalkoztat a 

mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott maximális mértékű munkaidőben vagy b) 

szerinti legalább 1 személyt foglalkoztat teljes 8 órás munkaidőben és vállalja ilyen és vállalja 

http://www.e-cegjegyzek.hu/


4. sz. melléklet 

Értékelési szempontok és magyarázatuk 
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foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását követően, a vállalt tevékenység 

megkezdésétől számított” – a meghatározott időtartamban. 

Lásd. d.) ponthoz írtakat. 

i) „Pályázó üzleti terve”: 

A koncessziós szerződés alapján a tevékenység gyakorlása során végezni kívánt üzletszerű gazdasági 

tevékenység bemutatása. Formai előírások: a szöveges rész – mellékletek nélkül – max. 10 oldal 

terjedelmű lehet, egy oldalon max. 60 sor, egy sor max. 140 leütés, betűméret, min. 11-es, méret, 

Arial, Arial New vagy Times New Roman betűtípus.  

Az üzleti terv egy olyan legalább 3, de max. 5 évre szóló koncepció legyen, amely bemutatja: 

 a pályázó szakmai életútját, képesítéseit, vagy egyéb jellemzőit, amelyek a koncesszió-köteles 

tevékenység gyakorlására alkalmassá teszik; 

 pályázó környezetének és belső helyzetének reális felmérése alapján tartalmazza a pályázó 

üzleti céljait; 

 a célok elérésének tervezett módjait;  

 ismerteti az igénybeveendő külső és belső erőforrásokat, demonstrálja felhasználásuk várható 

eredményeit; 

 a tevékenység biztonságos és folyamatos végzéséhez szükséges feltételek megteremtésére 

vonatkozó elképzeléseit (ideértve különösen tárgyi eszközöket); 

 a forgalmazni kívánt dohánytermékek választékára vonatkozó elképzeléseit; 

 a tevékenység rentábilis megvalósítására vonatkozó gazdasági elképzeléseit; 

 mindazokat az egyéb, a pályázó által fontosnak tartott információkat, amelyek az üzleti terve 

megvalósíthatóságát, megalapozottságát, vagy éppen kiemelkedő jellegét alátámasztják. 

 

A pályázó saját üzleti terve nem sértheti más szerzői jogát. 

j) Vállalja, hogy az ND Nonprofit Zrt. által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon 

évente legalább egy alkalommal részt vesz 

A Kiíró előnyben részesíti azt, aki naprakész szakmai információkkal rendelkezik, és hajlandó arra, 

hogy azon szakmai célú rendezvényeken, amelyet az ND Nonprofit Zrt. végez, részt vesz. Teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozat csatolása szükséges eredetben. 

k)  „Vállalja, hogy a koncessziós szerződés valamennyi fél által való aláírásának napját követő 90 

napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 120. napig megnyitja a dohányboltot” 

A Kiíró előnyben részesíti azt, aki mielőbb meg tudja nyitni a dohányboltot annak érdekében, hogy az 

ellátás biztonsága garantált legyen. 

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozat csatolása szükséges 

eredetben. 
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5. sz. Melléklet 

 

NYILATKOZAT MINTÁK 
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1. sz. NYILATKOZAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ 

 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

A pályázattal érintett település/kerület megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

Adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontjait illetően nyilatkozom, hogy a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet nyertességem 

esetén az alábbi kötelezettségvállalások szerint kívánom gyakorolni: 

 

1. Vállalt nyitvatartási idő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 

3
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

 

Nyitvatartási idő (munkanapokon)
3
 

 

napi legalább 4 óra   

napi legalább 8 óra  

napi legalább 12 óra  

Nyitvatartási idő (szombaton) 

legalább 4 óra  

legalább 8 óra  
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Jelen nyilatkozatommal kötelezettséget vállalok, hogy nyertességem esetén a koncesszió időtartama 

alatt ezen megadott nyitvatartási idő szerint fogok működni. Tudomásul veszem, hogy ettől való 

eltérés csak a Koncessziós szerződésben rögzített feltételek szerint lehetséges. 

2. Széles dohánytermék-választék biztosítása 

Vállalom, hogy nyertességem esetén széles 

dohánytermék-választékot biztosítok. 
4
 

igen 
 

nem 
 

 

3. Pályázó lakóhelye 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontjait illetően nyilatkozom, hogy 

Állandó lakóhelye és/vagy általam a tevékenység 

végzésére megjelölt gazdasági társaság székhelye 

azonos a megpályázott koncessziós jog területi 

hatályával
5
 

nem  

igen  

 

4. A 2012. évi 134. tv. 7. § (3) szerinti minősítés 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontját illetően nyilatkozom, hogy a pályázatom értékeléséhez a következő szempontokat kérem 

figyelembe venni: 

a) személyem a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) pontja szerinti személynek minősül 

b) személyem a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) b) pontja szerinti személynek minősül 

Nyilatkozom egyúttal, hogy nyertességem esetén a Koncessziós szerződés aláírásáig a fenti tényt 

bizonyító okiratokat (illetékes hatóság által a jelen Pályázati kiírás megjelenését  követően kiállított 

igazolás) bemutatom és egyúttal tudomásul veszem, hogy ezen iratok bemutatásának elmaradása 

esetén a Koncessziós szerződés aláírására nem kerül sor.  

 

5. Foglalkoztatási kötelezettségvállalás 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontját illetően nyilatkozom, hogy a pályázatom értékeléséhez a következő szempontokat kérem 

figyelembe venni: 

                                                
4
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

5
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 
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Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) a) és/vagy b) szerinti személyt 

foglalkoztatom, illetve annak igazolását vállalom, 

hogy az általam megjelölt gazdasági társaságban a 

2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) személy 

tagsági jogviszonnyal rendelkezik
6
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

a) vagy b) szerinti 

személyre vonatkozóan 

vállalok kötelezettséget 

 

a) és b) szerinti személyre 

vonatkozóan vállalok 

kötelezettséget 

 

Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) a) és b) szerinti legalább 1-1 személyt a  

mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 

maximális mértékű munkaidőben foglalkoztatok és 

vállalom ilyen személyek foglalkoztatását a 

koncessziós szerződés aláírását követően, a vállalt 

tevékenység megkezdésétől számított
7
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

legfeljebb 5 évig fenntartom  

5 éven túli időtartamban 

fenntartom 
 

Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) a) szerinti legalább 1 személyt a mindenkor 

hatályos jogszabályokban meghatározott maximális 

mértékű munkaidőben foglalkoztatom és vállalom, 

hogy foglalkoztatását a koncessziós szerződés 

aláírását követően, a vállalt tevékenység 

megkezdésétől számított
8
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

legfeljebb 5 évig fenntartom  

5 éven túli időtartamban 

fenntartom 
 

Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) b) szerinti legalább 1 személyt teljes, 8 

órás munkaidőben foglalkoztatom és vállalom, hogy 

foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől 

számított 
9
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

legfeljebb 5 évig fenntartom  

5 éven túli időtartamban 

fenntartom 
 

 

Jelen nyilatkozatom igazolásához kötelezettséget vállalok, hogy nyertességem esetén a Koncessziós 

szerződés megkötéséig a fenti kötelezettségvállalásoknak megfelelő munkaszerződéseket és egyéb 

dokumentumokat bemutatom. Tudomásul veszem egyúttal, hogy ez a Koncessziós szerződés 

aláírásának feltétele, az igazolás elmaradása esetén velem Koncessziós szerződés nem köthető. 

                                                
6
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

7
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

8
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

9
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 
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6. Szakmai képzéseken részvétel 

Vállalom, hogy nyertességem esetén az ND Nonprofit 

Zrt. által szervezett szakmai képzéseken, 

konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt 

veszek
10

 

igen 
 

nem 
 

 

7. Tevékenység megkezdésének vállalt határideje 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontjait illetően nyilatkozom és kötelezettséget vállalok, hogy a dohánytermék kiskereskedelmi 

tevékenységet nyertességem esetén a Koncessziós szerződés megkötését követően 

a) 90 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 120. napig 

b) 120 napon túl 

megkezdem.
 11

  

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban vállalt határidő elmulasztása a Koncessziós 

szerződés megszüntetését vonhatja maga után. 

 

Kelt: ………………….., 201... ………………..hónap ….napján 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
10

 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

11
 A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni 
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2. sz. NYILATKOZAT MŰKÖDÉSI FORMÁRÓL 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

A pályázattal érintett település/kerület megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás III. 2.2. 

pontjában foglalt követelményeket illetően nyilatkozom, hogy a dohánytermék 

kiskereskedelmi tevékenységet a fent nevezett település/kerület vonatkozásában benyújtott 

pályázatom nyertessége esetén az alábbi működési forma szerint kívánom gyakorolni: 

a) az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozóként 

b) az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező olyan gazdasági 

társaságként, melynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel 

tartozik a társaság kötelezettségeiért (koncessziós társaság).
3
  

Kelt: …………………, 201... ………………..hónap ….napján 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 

3
 Aláhúzással jelölje a megfelelőt 
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3. sz. NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A pályázattal érintett település/kerület megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során kijelentem és nyilatkozom, 

hogy velem szemben, illetve az általam a Pályázati kiírás III.2.2. pontja szerint megjelölt 

gazdasági társasággal szemben nem állnak fenn a Pályázati kiírás III.2.4. pontjában 

meghatározott kizáró okok.  

Jelen nyilatkozatomat a pályázati eljárás során beadott pályázatom részeként, jogi 

felelősségem teljes tudatában teszem. 

Kelt: …………………, 201... ………………..hónap ….napján 

  

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 
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4. sz. NYILATKOZAT A KONCESSZIÓS TÁRSASÁGRÓL
1
 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

A pályázattal érintett település/kerület megnevezése és 

azonosítója
2
: 

 

A pályázat prioritásának száma
3
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás III. 2.3. 

pontjában foglalt követelményeket illetően nyilatkozom, hogy a dohánytermék 

kiskereskedelmi tevékenységet nyertességem esetén az Európai Unió tagállama vagy az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel 

rendelkező olyan gazdasági társaság útján kívánom gyakorolni, melynek legalább egy 

természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért 

(Koncessziós Társaság). 

Ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a Koncessziós Társaság működésében 

nyertességem esetén korlátlanul felelős tagként veszek részt. 

Kötelezettséget vállalok továbbá, hogy a Pályázati Kiírásban foglalt követelményeket a 

Koncessziós Társaságot létrehozó Létesítő okiratban (már létező gazdasági társaság esetén 

Létesítő okirat módosításban) érvényesíteni fogom. 

Tudomásul veszem, hogy a Koncessziós Társaság kötelezettségeinek teljesítéséért a 

Koncessziós Társasággal egyetemlegesen felelek. 

Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén ezen Koncessziós Társaságot a Koncessziós 

szerződés aláírásától számított 90 napon belül a Pályázati kiírás és a Koncessziós szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően 

a) új társaságként létrehozom, 

b) már létező gazdasági társaság létesítő okiratának módosításával kívánom megfelelően 

létrehozni
4
. 

                                                
1
 A Nyilatkozat csatolása csak az esetben szükséges, ha a Pályázó gazdasági társasági formában kívánja a 

tevékenységet gyakorolni 
2
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

3
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 

4
 Aláhúzással jelölje a megfelelőt 
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Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a dohány kiskereskedelmi tevékenységet már 

működő gazdasági társaságon keresztül kívánom folytatni, ezen gazdasági társaság
5
 

Cég neve: 

Székhelye: 

Cg. száma: 

Adószáma:   

Cégjegyzésre jogosult képviselője: 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a dohány kiskereskedelmi tevékenységet általam 

újonnan alapított gazdasági társaságon keresztül kívánom folytatni, és az ezen gazdasági 

társaságban tagként részt venni kívánó további személyek és felelősségi formájukat az 

alábbiak szerint jelölöm meg
6
: 

 

1. Tag neve: 

Címe/székhelye: 

Adóazonosító jele/adószáma: 

Felelősségi formája
7
: korlátlan / korlátozott 

 

2. Tag neve: 

Címe/székhelye: 

Adóazonosító jele/adószáma: 

Felelősségi formája: korlátlan / korlátozott 

 

3. Tag neve
8
: 

Címe/székhelye: 

Adóazonosító jele/adószáma: 

Felelősségi formája: korlátlan / korlátozott 
 

Kelt: …………………., 201... ………………..hónap ….napján 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
5
 A b) pont megjelölése esetén kérjük kitölteni 

6
 Az a) pont megjelölése esetén kérjük kitölteni 

7
 Kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni 

8
 Esetleges további tagokat kérjük pótlapon jelölni 
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5. sz. NYILATKOZAT PRIOIRITÁSI SORRENDRŐL 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ
1
 

 

 

 

A pályázattal érintett település/kerület megnevezése és 

azonosítója
2
: 

 

A pályázat prioritásának száma
3
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során tudomásul veszem, hogy az 

Fdtv. tv. 8. § (3) bekezdése értelmében egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt 

koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve egy település közigazgatási területén belül egy 

személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság több, mint 

kétharmadát. Mindezek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Összesen  

…. db 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság
4
 elnyerésére pályázom,  

….. település/kerület közigazgatási területén
5
. 

 

Összesen 

…. db
6
 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkezem,  

                                                
1
 Valamennyi benyújtott pályázathoz szükséges csatolni ezen – a Kiírásban foglaltak alapján – kitöltött 

nyilatkozatot 
2
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

3
 A Pályázó jelen nyilatkozata tartalmának megfelelően 

4
 A Pályázó áltat benyújtott valamennyi pályázat számát (elnyerni kívánt jogosultságok száma szerint számítva) 

kérjük megjelölni.  
5
 Az összes benyújtott pályázat által érintett település számát kérjük megadni (az egy település egynek számít, 

akkor is, ha több pályázatot adtak be az adott területre) 
6
 A pályázó által már elnyert jogosultságok száma 
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….. település/kerület közigazgatási területén.7 

 

Arra az esetre, ha az általam benyújtott pályázatok közül összesen a törvényi maximumot 

meghaladó számú pályázat érné el a legmagasabb pontszámot az értékelés során, az alábbi 

prioritás szerint határozom meg, hogy a jogosultságok gyakorlását milyen sorrendben 

kívánom elnyerni: 

 

Prioritás 

sorrendje
8
: 

Jogosultsághoz tartozó település azonosító száma
9
: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

n.
10

  

 

Tudomásul veszem, hogy a pályázatok értékelése a fent megadott sorrendnek megfelelően, a 

Pályázati kiírásban részletezett módszer szerint zajlik. Tudomásul veszem, hogy az ezen 

módszerrel meghatározott első öt pályázatomon kívül a többi pályázatom akkor sem 

nyilvánítható nyertesnek, ha egyébként az értékelés során az adott jogosultság elnyerésére 

beadott pályázatok közül a legmagasabb pontszámot érné el, ezek a pályázatok a további 

értékelésben nem vehetnek részt, azaz a sorrend meghatározása során nem kerülnek 

figyelembe vételre.  

Tudomásul veszem, hogy a prioritási sorrend utóbb nem változtatható, illetve kijelentem, 

hogy azt valamennyi beadott pályázatomban azonosan jelöltem meg. Amennyiben mégis 

                                                
7
 A pályázó összes elnyert jogosultága által érintett település/kerület számát kérjük megadni (az egy 

település/kerület egynek számít, akkor is, ha több jogosultsággal rendelkezik az adott területen) 
8
 „n” számú pályázat esetén fokozatosan haladva 1. a legfontosabb, „n” a legkevésbé fontos 

9
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletében megadottak szerint kérjük az azonosító számokat jelölni. Azonos 

település közigazgatási területéhez tartozó több jogosultságra való pályázatbeadás esetén ugyanazt a számot 

kérjük beírni a beadott pályázatok számának megfelelő számban, a pályázó által meghatározott sorrendben (azaz 

ugyanazon településhez tartozó jogosultságok nem feltétlenül kell, hogy kövessék egymást a prioritási sorrend 

megadásakor).  
10

 Szükség esetén a táblázat pótlapok hozzáadásával bővíthető, a nyilatkozat minta szerinti forma és tartalom 

megtartása mellett. 
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ellentmondás lenne az általam beadott pályázatokban megjelölt prioritási sorrendek között, 

tudomásul veszem, hogy ez az összes pályázatom érvénytelenségével jár. 
 

 

Kelt: ……………………, 201... ………………..hónap …. napján 

 

 

                                                                                     .................................... 

                                                                             Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 
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KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS 

 

DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI 

JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 
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SZERZŐDÉSSZÁM: ………………………… 

 

 

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS 

dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………….. 

Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………. 

Szig. szám: ……………………………………………………………………………………. 

Adószám: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………….. 

Email-cím: …………………………………………………………………………………….. 

 

 

mint a koncesszió jogosultja 

(a továbbiakban „Jogosult”), 

 

másrészről, 

 

Cégnév/egyéni vállalkozó neve: …………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …………………………………. 

Székhely: …………………………………………………………………………………….. 

Adószám: …………………………………………………………………………………….. 

Képviseli: …………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………. 

Email-cím: ……………………………………………………………………………………. 

 

mint az a gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, amely útján a Jogosult a koncessziós jogokat 

gyakorolja  

(a továbbiakban „Koncessziót gyakorló”), 

 

harmadrészről 

 

a Magyar Állam mint koncesszióba adó, nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), által a fiatalkorúak 

dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 

törvény (Fdvtv.) 8. § (1) bekezdésének megfelelően az meghatalmazott személy  

(a továbbiakban „Koncesszióba adó”) 

 

– a továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” – között az alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételek szerint, 

 

a 

 

Település/Kerület megnevezése: …………………………………. 

Településkód: ……………………………………………………... 

 

által meghatározott, a dohány-kiskereskedelmi jogosultság területi hatálya alá tartozó 

közigazgatási egységen (továbbiakban: Terület) belül gyakorolható dohánytermék-kiskereskedelmi 

jogosultság vonatozásában. 
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I. ELŐZMÉNYEK 

 

1.) Az Fdvtv. 2013. július 1-jével hatályba lépett 2. §-a következőképpen rendelkezik: 

 

„2. § (1) Dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólagosan az állam hatáskörébe 

utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a 

továbbiakban: „Ktv.”), és e törvény rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós 

szerződéssel meghatározott időre átengedheti. 

(2) Ha az állam az (1) bekezdésben biztosított jogának gyakorlását koncessziós szerződéssel 

átengedi, úgy a dohánytermék kiskereskedelme kizárólag a koncessziós szerződés rendelkezései 

által biztosított jogosultság (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság) alapján 

és dohánytermék-kiskereskedelmi engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető.” 

 

2.) Az Fdvtv. 4. § (2) bekezdésében, 5. §-ában és 6. § (1) bekezdésében valamint a koncesszióról 

szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „Ktv.”) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra 

tekintettel, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter (a 

továbbiakban: „miniszter” vagy „Kiíró”) az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „ND Nonprofit Zrt.”) közreműködésével 

„Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedése” tárgyban nyilvános koncessziós 

pályázatot írt ki. 

 

3.) Felek rögzítik, hogy a Jogosult pályázóként indult a „Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 

átengedése” tárgyban kiírt nyilvános koncessziós pályázati eljárásban a jelen szerződésben 

megjelölt közigazgatási egység (település / kerület) (a továbbiakban „Terület”) vonatkozásában. 

A Területen a koncessziós pályázati eljárás eredményeként egy jogosultság nyertese a Jogosult 

lett, e tényre tekintettel a Felek a jelen koncessziós szerződést kötik meg, melynek részét képezik 

annak mellékletei (együttesen: „Koncessziós szerződés”). A Pályázati Kiírásban foglalt feltételek 

vagy a Pályázatban vállalt kötelezettségek Jogosult és/vagy Koncessziót gyakorló általi 

megsértése a jelen szerződés megszegésének is tekintendő. 

 

Több dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság Jogosult általi egyidejű elnyerése, illetve 

további jogosultságok későbbi megszerzése esetén a Koncesszióba adó a Jogosulttal, mint nyertes 

Pályázóval mindig külön szerződést köt minden egyes további jogosultságra. 

 

4.) Jelen Koncessziós Szerződés célja, hogy az Előzmények szerinti Pályázathoz készült Pályázati 

Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglalt céloknak és feltételeknek megfelelően a Koncesszióba 

adó a Területen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlását határozott időre 

átengedje Jogosult javára, meghatározza a koncessziós szerződés keretében történő tevékenység 

gyakorlás feltételeit, valamint részletesen szabályozza a Koncesszióba adó és a Jogosult közötti 

kapcsolatokat. A Jogosult, valamint Koncessziót gyakorló a jelen Koncessziós Szerződésben 

rögzített feltételrendszer mellett válik jogosulttá a koncessziós tevékenység folytatására és a 

koncessziós jog gyakorlására. 

 

5.) A Jogosult pályázata (a továbbiakban „Pályázat”), valamint a pályázati eljárásban készült 

pályázati kiírás (a továbbiakban „Pályázati Kiírás”) jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. 

Ezzel összefüggésben a Felek megállapodnak, hogy ezen melléklet – az okiratok fizikai 

hozzáfűzése nélkül is – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

6.) A Jogosult a dohánytermék kiskereskedelmet egyéni vállalkozóként, vagy a Pályázati kiírásban 

részletezett előírásoknak megfelelő gazdasági társasági formában folytathatja. A Jogosultnak 

pályázatában nyilatkoznia kellett, hogy melyik működési formát választja, ettől később nem 

térhet el, a választott működési formához szükséges feltételek meglétét pedig a jelen szerződés 

Jogosulti aláírásától számított 60 napon belül igazolnia kell. 
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A Jogosult Pályázatában a fentieknek megfelelően nyilatkozott a választott működési formáról, 

melynek igazolásaként a felek az egyéni vállalkozói nyilvántartási igazolását / Koncessziót 

gyakorló gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi (amennyiben később jön létre, úgy a 

cégbejegyzéstől számított 30 napnál nem régebbi) cégkivonatát a jelen szerződéshez – a 

Koncessziót gyakorló aláírásával egyidejűleg - 2. sz. mellékletként csatolják.  

 

Amennyiben a jelen Koncessziós szerződés másképp nem rendelkezik, a továbbiakban Jogosult 

alatt a Koncessziót gyakorlót is érteni kell. 

 

7.) Felek rögzítik továbbá, hogy a Magyar Állam, illetőleg a képviseletében eljáró Miniszter a jelen 

szerződés aláírását megelőzően meghatalmazta a Zrt-t a jelen szerződés alapján Koncesszióba 

adót megillető jogok gyakorlásában és kötelezettségek teljesítésében való közreműködéssel – így 

különösen, de nem kizárólagosan a jelen szerződés Jogosult és Koncessziót gyakorló általi 

teljesítésének ellenőrzésével.  

 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

8.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 12. § (1) l) pontja 

értelmében a dohánytermék kiskereskedelem az állam kizárólagos gazdasági tevékenységébe 

tartozó tevékenység, melynek gyakorlásáról a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával 

gondoskodik.  

 

9.) Felek megállapodnak, hogy a Koncesszióba adó a jelen szerződéssel az Előzményekben írt 

Pályázatban meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlását határozott 

időre átengedi a Jogosult javára a Területhez tartozó egy jogosultságra vonatkozóan, a jelen 

szerződésben foglalt időtartamra, az itt meghatározott feltételekkel; azzal, hogy a Jogosult a 

koncessziós jogokat egyéni vállalkozóként / gazdasági társaság formájában a Koncessziót 

gyakorló útján jogosult és egyben köteles is gyakorolni. Jelen szerződéssel átengedett 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság alapján a Jogosult a Területen 1 (azaz egy) az 

Fdvtv. rendelkezései szerinti dohányboltot)  / 3.000 főt meg nem haladó  település esetén 1 

(azaz egy) elkülönített helyet üzemeltethet (a dohánybolt és az elkülönített hely a jelen 

szerződésben a továbbiakban együttesen: „dohánybolt”; az elhatároláshoz az Fdvtv. 

rendelkezéseit kell figyelembe venni).  

 

10.) A Jogosult vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt az Fdvtv., valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek betartásával a Területen saját költségén egy dohányboltot 

üzemeltet, vagy – az Fdvtv-ben foglalt feltételek fennállása esetén – egy üzletben dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenységet folytat. Felek megállapodnak, hogy a Jogosult, illetve a 

Koncessziót gyakorló köteles a Területen belül – amennyiben a Pályázatában megjelölte, úgy a 

megjelölt helyszínen – a dohányboltot megnyitni és üzemeltetni, illetve a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenységet folytatni.  

 

11.) A Felek rögzítik, hogy a Jogosultat ún. ellátási kötelezettség terheli a Területen. Ennek 

keretében a Jogosult köteles a jelen szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában vállalt 

időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta 

minimum 4 (négy) órán át a Területen a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani 

(azaz az általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi 

tevékenységet folytatni).  

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult a tevékenységét megkezdte, azonban ezt 

követően az ellátási kötelezettségét a nyitva tartást tekintve nem a jelen szerződés 11. pontja 

szerintieknek megfelelően teljesíti legalább 5 (öt) napon keresztül, úgy ezt követően (a 6. naptól 

kezdődően) minden egyes szerződésszegéssel érintett nap után köteles a Koncesszióba adó 

részére és felhívására 10.000,- Ft/nap (napi tízezer forint) kötbért megfizetni azzal, hogy a 30. 
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naptól Koncesszióba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  A koncessziós 

jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem 

gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi.  

 

12.) A Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a Jogosult és a Koncessziót gyakorló a 

tevékenységét saját költségén végzi saját kockázatára és kárveszélyviselés mellett, saját 

felelősségére és a szükséges anyagi forrásokat maga köteles biztosítani, a jelen szerződés alapján 

végzett tevékenységgel összefüggésben vagy annak során okozott bármely károkért a Jogosult és 

a Koncessziót gyakorló köteles egyetemlegesen helytállni, azért Koncesszióba adó semmilyen 

módon nem felel; a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a Koncesszióba adótól nem 

követelhet semmilyen díj vagy költség megtérítését jelen szerződéssel összefüggésben (ide nem 

értve a jelen szerződés szerinti kártalanítást). 

 

13.) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó tevékenységet 

az Fdvtv. rendelkezései alapján kizárólag a vámhatóság engedélye birtokában végezheti. A 

Jogosult vállalja, hogy a vámhatóság engedélyét a tevékenység vállalt megkezdését megelőzően 

beszerzi, majd annak az eredetivel mindenben megegyező másolatát az engedély átvételét követő 

5 munkanapon belül megküldi az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti feladatot ellátó ND Nonprofit 

Zrt. részére. Felek rögzítik, hogy a Jogosult köteles a jelen szerződés szerinti tevékenységhez 

esetlegesen szükséges további hatósági engedélyeket, hozzájárulásokat saját költségén 

beszerezni, illetve a jogszabályokban vagy a Pályázati kiírásban előírt, illetőleg a Pályázatban 

vállalt egyéb feltételeket saját költségén megteremteni. 

 

14.) A Jogosult/Koncessziót gyakorló kijelenti, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 

megkezdésekor saját költségén kiépítve rendelkezni fog olyan elektronikus pénztárgéppel, vagy 

azzal egyenértékű elektronikus nyilvántartó-rendszerrel, mely képes arra, hogy napra pontos 

készletnyilvántartást vezessen, és alkalmas arra, hogy az illetékes szervekhez az adatokat online 

kapcsolat útján továbbítsa. Ha és amennyiben a Kiíró képviseletében eljáró ND Nonprofit Zrt. 

olyan egységes nyilvántartó szoftvert kínál fel a jogosultak számára az adatszolgáltatás 

biztosítására, amely a fenti követelményeknek megfelel, akkor a Jogosult/Koncessziót gyakorló 

vállalja, hogy saját költségén elsősorban ezt veszi igénybe, de mindenképpen olyat, amely 

ugyanolyan, az ND Nonprofit Zrt.. által felkínált megoldás szerinti formátumban és tartalommal 

képes folyamatosan biztosítani az adatok továbbítását. 

   

Felek megállapodnak, hogy Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb a dohánybolt 

megnyitásakor a jelen szerződés 3. sz. mellékletként 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, illetve az elkülönített hely bejáratánál az elkülönítésre szolgáló felületnek 

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 takarhatják ki. 

 

Az ND 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/Koncessziót gyakorló számára, 

mely kötelezettségnek a Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb 45 napon belül – saját 

költségén - eleget tenni. 

 

15.) A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés szerinti jogosultságot nem 

ruházhatja át, illetve a Koncesszióba adó előzetes kifejezett engedélyét tartalmazó írásbeli 
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hozzájárulása hiányában nem terhelheti meg, biztosítékba nem adhatja és más gazdasági 

társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be. 

 

16.) A Koncesszióba adó kijelenti, hogy a koncesszió időtartama alatt más személy, gazdálkodó 

szervezet részére a jelen szerződés tárgyát képező jogosultságot, azaz a jelen szerződés szerinti 

dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésének jogát az Fdvtv. rendelkezéseinek 

megfelelően más személynek nem kívánja átengedni, egyidejűleg tájékoztatja a Jogosultat és a 

Koncessziót gyakorlót, hogy az adott területen az Fdvtv. alapján gyakorolható jogosultságok 

számától függően a Területen meghatározott számban más jogosult is végezhet dohánytermék 

kiskereskedelmi tevékenységet.  

 

17.) A dohánykereskedelmi tevékenység végzése során Jogosult és a Koncessziót gyakorló köteles a 

mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat maradéktalanul betartani. A 

Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló kizárólag a Fdvtv. és a dohánytermékek forgalmazására 

vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően értékesíthet dohányterméket, 

és a Pályázatában tett ilyen tartalmú kötelezettségvállalás esetén köteles az ND Nonprofit Zrt. 

által szervezett oktatásokon részt venni. A Jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó 

jogszabályokat az általa és/vagy a Koncessziót gyakorló által alkalmazott munkavállalók is 

ismerjék és betartsák.  

 

18.) A Jogosult - a Koncessziót gyakorló útján - köteles a Pályázata részeként tett nyilatkozatokban 

vállalt kötelezettségeinek, különös tekintettel a nyitvatartási időre és a foglalkoztatási, gazdasági 

vállalásaiban foglalt feltételekre vonatkozóan vállalt kötelezettségeinek a pályázatában foglaltak 

szerint eleget tenni. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult széles dohánytermék-választék biztosítását 

vállalta Pályázatában (vagy ezzel egyenértékű kötelezettségvállalást tett), ugyanakkor konkrét 

számszerű vállalást e vonatkozásban nem tett, úgy e vállalás akkor minősül megtartottnak, ha – 

amennyiben ilyen elérhető – legalább három különböző, magyarországi illetőségű dohánygyár és 

legalább három különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár által gyártott 

dohánytermékek a Jogosult/Koncessziót gyakorló által üzemeltetett dohányboltban (annak 

polcán) legalább 10-10-10 %-os arányban megjelennek. 

 

E rendelkezés alkalmazásában (i) dohánygyár alatt a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény („Jöt.”) 100. § (1) bek. 

b) szerinti gyártóüzemet; (ii) nem magyarországi illetőségű dohánygyár esetén az adott nemzeti 

jognak megfelelő, a fentihez hasonló meghatározás alapján ilyennek minősülő üzemet kell érteni. 

A dohánygyár e rendelkezés alkalmazásában akkor minősül magyarországi illetőségűnek, ha ezen 

jogi személy dohánygyártó a fermentált dohány feldolgozásától az előállított kész dohánytermék 

becsomagolásáig tartó technológiai folyamatot kizárólag Magyarország közigazgatási területén 

belül végzi. 

 

19.) Felek megállapodnak, hogy a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-től hatályos új egységes 

ágazati osztályozási rendszerében a TEÁOR’08 4726 kódszámú „Dohányáru kiskereskedelem” 

szakágazatba sorolt tevékenység (illetve annak mindenkori megfelelője) mellett a Jogosult 

és/vagy a Koncessziót gyakorló által a dohányboltban, illetőleg a feltételek fennállta esetén 

üzletben az Fdvtv. 3. § 8. pontja szerinti, illetve a mindenkor hatályos jogszabályi előírások 

szerinti egyéb tevékenységek végezhetőek.  

 

20.) A Jogosult és a Koncessziót gyakorló kapcsolata:  

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló a jelen Koncessziós Szerződésben rögzített kötelezettségek 

teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 

 

21.)  A Koncessziót gyakorló gazdasági társaság – a Jogosult egyetemleges felelősségvállalása mellett 

– a koncessziós tevékenység ellátásával kapcsolatban, valamint a tevékenység végzése során, 
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azzal összefüggésben vagy abból eredően harmadik személyekkel vagy a Koncessziót gyakorló 

és a Jogosult egymással szemben felmerülő bármely kártalanítási, kártérítési és egyéb 

kötelezettségek teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik, azért a Koncesszióba adó 

semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

 

 

III. A KONCESSZIÓS DÍJ ÖSSZEGE ÉS MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 

 

22.) A Jogosult és a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés szerinti jogosultság gyakorlása 

ellenértékeként köteles a jelen szerződésben meghatározott koncessziós díjat fizetni. 

 

23.) A koncessziós díj összege a Kiírásban rögzített mértékű. Az esetleges ÁFA és adójogszabályok 

változásának pénzügyi következményeit a Jogosult és a Koncessziót gyakorló köteles 

kizárólagosan viselni, azért Koncesszióba adó semmilyen módon nem felel. 

 

24.) A koncessziós díjat a koncesszió hatálya alatt az első törtév kivételével minden évben előre kell 

megfizetni. A koncessziós szerződésben megállapított első törtévre vonatkozó koncessziós díj 

mértéke a szerződés mindhárom fél által történő aláírásának napjától azaz a koncessziós jog 

átengedésének napjától, a következő naptári év június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 

a teljes naptári évre szóló a Kiírásban rögzített koncessziós díjnak az arányosított része.  A 

koncessziós díjat a Jogosult a koncessziós szerződés aláírását követően kiállított számla 

ellenében, az azon feltüntetett bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.  

A koncessziós díjakat ezt követően minden év július 1-je naptári napját, mint fordulónap naptári 

hónapját megelőző hónap első napjáig kell megfizetni a vonatkozó számlán feltüntetett 

számlaszámra. 

A koncessziós díj jelen szerződésben meghatározott utolsó időszaka törtév, melyre az éves 

koncessziós díjfizetési kötelezettség naptári napra arányosan kerül meghatározásra. 

 

Az esedékes koncessziós díj határidőben történő hiánytalan megfizetésének elmulasztása a 

koncessziós szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

 

Késedelmes fizetés esetén a Koncessziót gyakorló a mindenkor hatályos Ptk-ban meghatározott 

mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 

 

25.) A Koncesszióba adó a Koncessziót gyakorló árbevételének az esedékes koncessziós díjra 

vonatkozó részére a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön okiratba foglalt, valamennyi 

számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett felhatalmazást kap azonnali beszedési 

megbízásra (4. sz. melléklet) a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló valamennyi bankszámlája 

ellenében, mely azonnali beszedéssel a Koncesszióba adó abban az esetben élhet, amennyiben a 

Koncessziót gyakorló  fizetési kötelezettségével (különösen koncessziós díj és kötbérfizetési 

kötelezettségével) késedelembe esik, és annak nem tesz eleget a Koncesszióba adó írásbeli – 15 

(tizenöt) napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem. Amennyiben a Jogosult jelen 

szerződés aláírásának napján egyetlen pénzintézetnél vezetett bankszámlával sem rendelkezik, 

erről köteles nyilatkozatot tenni. (5. sz. melléklet). Felek megállapodnak, hogy a 

Jogosult/Koncessziót gyakorló a beszedési megbízást érintő jogszabályváltozás vagy a 

pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet előírásainak megváltozása esetén, vagy pénzforgalmi 

számláját vezető pénzintézet változása, újabb pénzforgalmi számla nyitása esetén köteles 

haladéktalanul a beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges megfelelő nyilatkozatot 

kibocsátani és azt egyidejűleg – de legkésőbb a feltétel bekövetkezésétől számított 15 napon belül 

– az ND Nonprofit Zrt. részére írásban megküldeni. 

A Koncesszióba adónak joga van továbbá a Jogosulttal szemben fennálló, 30 napon túli 

követeléseit arra szakosodott behajtó cég igénybevételével érvényesíteni, illetve a kintlévőséget 

jogosult követelés- vagy adósságbehajtással foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni.  

 



 

64 

 

Jogosult a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha és 

amennyiben a jelen szerződésből kifolyólag tartozása keletkezik, akkor a Koncesszióba adó 

minden más igényérvényesítéstől függetlenül, a követelésének érvényesítése céljából a Jogosult 

adatait (betététi társaság esetén a beltagok adatait is) minden további megkérdezés nélkül 

követelés- vagy adósságbehajtással foglalkozó gazdasági társaságnak továbbítsa. 

 

26.) A koncessziós szerződésben kikötött koncessziós díjak a Koncesszióba adó által a koncessziós 

szerződés hatálybalépését követően évente felülvizsgálatra kerülnek és módosíthatóak. A 

koncessziós díjak maximum a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan 

közzétett éves fogyasztói árindex kétszeresének megfelelő %-os mértékkel megnövelve 

kerülhetnek megállapításra a szerződés fordulónapjára. Az emelés mértékéről a Koncesszióba adó 

egyoldalúan jogosult dönteni.  

 

 

IV. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

JELEN KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS ALAPJÁN GYAKOROLT JOGOSULTSÁG TERÜLETI HATÁLYA 

 

27.) A jelen Koncessziós Szerződés szerinti feladatok területi hatálya a jelen szerződés preambuluma 

szerinti Terület/Kerület közigazgatási területére terjed ki, a Jogosult ezen területen belül létesíthet 

és üzemeltethet jelen szerződés alapján 1 (azaz egy) Nemzeti Dohányboltot, illetve a Fdvtv. 3. § 

5. pontja szerinti üzletet.  

 
28.) A szerződés megkötését követően a Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés 

hatálya alatt kizárólag a Területen belül módosíthatja a dohánybolt üzemeltetési helyét, illetve a 

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínét, azzal azonban, hogy (i) az 

ehhez szükséges hatósági engedély(eke)t köteles előzetesen beszerezni, az egyéb szükséges 

feltételeket megteremteni és (ii) a helyszín megváltozásáról köteles a Koncesszióba adót 

legkésőbb 5 (öt) nappal a helyszín megváltoztatását megelőzően írásban tájékoztatni. Felek 

megállapodnak, hogy a Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles a dohánybolt tényleges 

megnyitását megelőző legalább 1 nappal az ND Nonprofit Zrt.-nek tértivevényes küldeményként 

megküldött írásbeli nyilatkozatban bejelenteni a megnyitás tervezett időpontját, valamint 

egyidejűleg köteles bejelenteni a dohánybolt pontos címét. 

 

IDŐBELI HATÁLY 

 

29.) A jelen szerződés valamennyi fél – tehát a Koncesszióba adó, a Jogosult, valamint a Koncessziót 

gyakorló – aláírásával lép hatályba és annak alapján a Jogosult/Koncesszió gyakorlója a 

szerződés valamennyi fél általi aláírásának napjától 20 (húsz) éves határozott időtartamban 

jogosult a dohány-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására, amennyiben ezen időpontig a 

Jogosult és a Koncessziót gyakorló minden, a tevékenység megkezdéséhez szükséges 

kötelezettségét teljesítette. Amennyiben valamely, a tevékenység megkezdéséhez szükséges 

feltételt a Jogosult/Koncessziót gyakorló a Kiírás és a jelen szerződés szerinti határidőkön belül 

ugyan, de a szerződés valamennyi fél általi aláírásának napját követően képes csak igazolni, a 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságot ezen időpontot követően jogosult csak gyakorolni, a 

koncessziós jog határozott időtartama azonban ugyanúgy a szerződés valamennyi fél általi 

aláírásának napjától számított 20 évig tart. 

 

30.)  Amennyiben a jelen szerződés Jogosult és Koncesszióba adó általi aláírásnak napján a 

Koncesszió gyakorlója még nem igazolta a szükséges működési feltételeket (egyéni vállalkozói 

nyilvántartásba vétel, cégkivonat), úgy ezen feltételek 6. pont szerinti igazolását követően kerül 

sor a Koncesszió gyakorlója által a jelen szerződés aláírására.  

 

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatását 

csak azt követően kezdheti meg, hogy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződést megfelelően 
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aláírta, illetve a Jogosult minden, a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kötelezettségét 

is teljesítette. A jelen pontban írt kötelezettségek be nem tartása esetén a Koncesszióba adó a 

jelen szerződést jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni.  

 

 

V. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

31.) A jelen szerződés megszűnik (vagylagos feltételek): 

 

a.) a jelen szerződésben meghatározott időtartam lejártával; 

b.) a jelen szerződés szerinti felmondással; 

c.) a Jogosult a jelen szerződés 6. pontja szerinti igazolási kötelezettségének határidőn belül 

nem tesz eleget; 

d.) a Koncessziót gyakorló gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével; 

e.) amennyiben a Jogosult tagi minősége a Koncessziót gyakorlóban megszűnik, vagy 

felelőssége a Koncessziót gyakorló kötelezettségeiért korlátozottá válik; 

f.) amennyiben a Koncessziót gyakorló a vámhatósági engedély másolatát nem küldi meg az 

Fdvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti feladatot ellátó ND Nonprofit Zrt. részére,  

g.)  a Koncessziót gyakorló vámhatósági engedélyének visszavonásáról szóló határozat 

jogerőre emelkedésével; 

h.) a Koncesszió gyakorló nem kezdi meg a tevékenységét a jelen szerződés aláírásától 

számított hat hónapos határidőn belül; 

i.) a Jogosult halálát követő 30 nap elteltével, kivéve, ha a Jogosult, mint a Koncessziót 

gyakorló korlátlan felelősséggel tartozó tagja helyett örököse(i) a Koncessziót gyakorló 

gazdasági társaságba korlátlan felelősséggel tartozó tagként történő belépés(üke)t a 

Jogosult halálát követő 30 napon belül a ND Nonprofit Zrt-nek írásban bejelentik és 

egyidejűleg nyilatkozik/nak, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit magára/magukra nézve 

kötelezőnek ismeri(k) el. A tagként belépni kívánó örökös(ök) a bejelentéssel egyidejűleg 

köteles(ek) igazolni, hogy a hatályos Fvdvt. szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi 

jogosultság gyakorlására előírt törvényi feltételeknek maradéktalanul megfelel(nek). A 

tagként belépő örökös(ök) legkésőbb a Jogosult halálát követő 6 hónapon belül a 

Koncessziót gyakorló cégkivonatának illetékes bíróság által kiállított eredeti példányának 

bemutatásával köteles(ek) igazolni a tagsági jogviszony(uka)t. Ezen határidők elmulasztása 

vagy nem megfelelő teljesítése esetén a szerződés automatikusan megszűnik; 

j.) az egyéni vállalkozó halálát követő 30 nap elteltével, kivéve, ha az egyéni vállalkozó 

örököse, erre irányuló igénye esetén – feltéve, hogy a jogszabályban írt egyéb feltételeknek 

megfelel és maga is egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve az erre irányuló 

kérelmét a vámhatósághoz benyújtotta – a koncessziós szerződésből eredő jogok 

gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté válik. Azt a 

tényt, hogy a kérelmező maga örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt 

nyilatkozattal kell igazolni. Több örökös esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok 

gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást 

kössenek, és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal 

egyetemleges felelősséget vállaljanak. A tevékenység folytatására vonatkozó igényt az 

egyéni vállalkozó halálát követő 30 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, 

valamint az Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személyhez, mely esetben a 

koncessziós szerződés hatálya fennmarad azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított 

egy éven belül a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, 

vagy e közokiratból a kérelmező öröklési jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós 

szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme a fentiekben leírtaknak megfelel, 

akkor a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, 

feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további 

gyakorlására; ellenkező esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja.   

k.) a koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó 

időtartamban történő nem gyakorlása esetén 
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l.) az Fdvtv. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek egy hónapon belül összesen legalább 5 

napon keresztül alapos ok nélküli nem teljesítése;  

m.) a jelen szerződésben kifejezetten rögzített egyéb esetekben;  

n.) jogszabály vagy a Pályázati Kiírás által meghatározott egyéb esetekben. 

 

A Koncesszióba adó a Koncessziót gyakorló általi tevékenység megkezdését és folytatását 

jogosult a helyszínen bármikor ellenőrizni, a bejelentett nyitvatartási időben.  

 

A h.) ponttal összefüggésben a Koncessziót gyakorló a vámhatósági engedélye visszavonására 

vonatkozó iratok másolatait köteles a kézhezvételt követő 5 (öt) munkanapon belül megküldeni a 

Koncesszióba adó részére. 

 

32.) A Koncesszióba adó jogosult jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha 

(vagylagos feltételek): 

 

a.) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Ktv.) 17. § (2) bekezdése, 20. § (1) szerinti 

esetekben; 

b.) a Koncessziót gyakorló a jelen szerződésben előírt fizetési kötelezettségével késedelembe 

esik, és annak nem tesz eleget a Koncesszióba adó írásbeli – 15 (tizenöt) napos 

póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem;  

c.) a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés szerinti valamely jelentős 

kötelezettségét (különös tekintettel a pályázatában beadott nyilatkozatokban vállalt 

nyitvatartási, foglalkoztatási stb. kötelezettségeire) súlyosan megszegi és a 

szerződésszegést nem orvosolja a Koncesszióba adó írásbeli – 15 (tizenöt) napos 

póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem;  

d.) a Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak a pályázati eljárás során vagy a jelen 

szerződésben tett bármely nyilatkozata utóbb valótlannak bizonyul;  

e.) a Koncessziót gyakorló a tevékenységét a jelen szerződés hatályba lépését követően 

megkezdte, azonban az ellátási kötelezettségét nem a jelen szerződés 11. pontjában 

foglaltak szerint teljesíti;  

f.) amennyiben Jogosulttal vagy Koncessziót gyakorlóval szemben a jelen szerződés hatálya 

alatt bármikor a Kiírásban rögzített kizáró okok bármelyike felmerül (így különösen, ha a 

Koncessziót gyakorló ellen jogerős bírósági határozat alapján felszámolási eljárás indul); 

g.) a Pályázati Kiírás III. 6. pontja második bekezdésében foglaltak felmerülése esetén; 

h.) a jelen szerződésben és a Pályázati Kiírásban rögzített egyéb esetekben. 

 

33.) Jogosult rendes felmondása: 

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló együttes nyilatkozattal a jelen szerződést írásban bármikor 

jogosultak 6 hónapos felmondási idővel, rendes felmondással felmondani azzal, hogy a 

felmondási idő alatt is köteles ellátási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tenni.  

 

Felek által történő közös megszűntetés: 
A szerződést kötő felek együttes nyilatkozattal a jelen szerződést az Fdvtv. 8. § (5) bekezdésében 

foglaltak szerint jogosultak közös megegyezéssel megszűntetni azzal, hogy az erre irányuló 

megállapodás hatálybalépéséig a Jogosult és a Koncessziót gyakorló köteles ellátási 

kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tenni. 

 

34.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben  

 

(i) a Koncesszióba adó a jelen szerződést a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően szünteti 

meg, vagy  

(ii) a Területre vonatkozóan az Fdvtv. 6. §-ában a jelen szerződés aláírásakor rögzített számú 

jogosulton felül további jogosult(ak)nak, illetve koncessziót gyakorlóknak kerül 

biztosításra koncessziós jog a dohánytermék-kiskereskedelemre a jelen szerződés hatálya 

alatt (ide nem értve azt az esetet, ha a lakosok számának növekedése miatt szükséges új 
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jogosultság biztosítása); illetve a Területen a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 

bármely okból Fdvtv. 6. §-ában a jelen szerződés aláírásakor rögzített számú jogosulton 

felüli további személyek végezhetik a jelen szerződés hatálya alatt; vagy  

(iii) az állam dohánytermék kiskereskedelemre vonatkozó kizárólagos jogosultsága és/vagy a 

Koncesszióba adó jogosultsága a koncesszióba adásra bármely okból megszűnik, és ebből 

eredően a jelen szerződés megszűnik vagy módosul 

 

úgy – függetlenül attól, hogy a fentieket jogszabály írja elő, vagy jogszabályi kötelezettség 

teljesítése érdekében következnek be avagy sem - a Koncesszióba adó (az egyértelműség 

érdekében: a Magyar Állam) köteles a Koncessziót gyakorló részére egyszeri – a fenti indokok 

bekövetkezésének időpontjában esedékes, aktuális koncessziós díjjal számolva – a szerződés IV. 

29. pontjában meghatározott határozott idő lejártáig még fizetendő koncessziós díjnak megfelelő 

összeget átalány-kártalanításként megfizetni. A Felek a kártalanítás-fizetési kötelezettséget arra 

tekintettel kötik ki, hogy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés megkötésekor meglevő, adott 

jogszabályi környezetben vállalja a jelen szerződéses kötelezettségeit, amelyek érdekében 

beruházásokat eszközöl.  

 

35.) Felek a jelen szerződés megszűnését követően az ebből eredő fizetési kötelezettségekkel 

kötelesek egymással kölcsönösen elszámolni.  

  

36.) Amennyiben a szerződés 20 éves határozott időtartamának lejárta előtt jogszabályváltozás miatt a 

dohánytermék kiskereskedelem gyakorlásának feltételei jelentős mértékben megváltoznak és 

emiatt a jelen szerződés megszüntetésre kerülne, a Koncesszióba adó – a fenti 34. pont szerinti 

átalány-kártalanítás fizetésére vonatkozó kötelezettséget nem érintve – kártérítés fizetésére nem 

köteles a további koncessziótól való elesés miatt, illetve az addig megfizetett koncessziós díjat 

nem téríti vissza.  

 

 

VI. TITOKTARTÁS 

 

37.) A Feleket titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot és tényt illetően, amelyről a jelen 

szerződéssel összefüggésben szerzett tudomást és annak nyilvánosságra hozásához a másik Fél 

nem járult hozzá. Ezen korlátozás értelemszerűen nem vonatkozik azokra az adatokra, tényekre, 

információkra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Felek a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeiket teljesíteni, illetve jogait gyakorolni tudják, továbbá amelyek közérdekű adatok, 

vagy amelyek közzétételére a Feleket jogszabály kötelezi. A titoktartási kötelezettség független a 

jelen szerződés szerinti jogviszony fennállásától, és a jelen szerződés megszűnése után is határidő 

nélkül fennmarad. Nem minősül a szerződés alapján kezelt adatoknak a Jogosult/Koncessziót 

gyakorló adatainak közlése nélküli nyilvánosságra hozatala, statisztikai közlése.  

 

 

VII. ÉRTESÍTÉSEK, ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, ELLENŐRZÉS 

 

38.) Amennyiben a jelen szerződés másképp nem rendelkezik, bármelyik fél által a másiknak 

küldendő mindenfajta közleményt, értesítést írásban, magyar nyelven kell megtenni és a 

legmegfelelőbb módon (i) saját kezűleg kézbesítve, vagy (ii) ajánlott és tértivevényes levélben 

kell eljuttatni, a másik fél mindenkori székhelyére/lakcímére. A Jogosult/Koncessziót gyakorló 

bármelyike által szabályszerűen átvett küldeményt úgy kell tekintetni, hogy az mindkettejük 

részére szabályszerűen kézbesítésre került.   

 

A közlemény/értesítés kézbesítettnek tekintendő: 

 

(i) küldönc útján való kézbesítés esetén a kézbesítéskor, vagy a személyes átvételkor vagy a 

személyes átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának időpontjában; 
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(ii) ajánlott és tértivevényes levélben való postázás esetén a tértivevény által igazolt 

kézbesítési időpontban; ennek hiányában, ha a levél a kézbesítés sikertelenségére utaló 

jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy automatikusan, az igazolt postára adás napját 

követő 5. (ötödik) munkanapon.  

 

A fentiektől eltérően a Koncesszióba adó jogosult a valamennyi jogosultat érintő közleményét, 

értesítését, vagy döntését a www.nemzetidohany.hu honlapon kihelyezett és egyidejűleg 

elektronikus hírlevél útján megküldött közlemény útján közölni. A közlés napja ebben az esetben 

a hirdetmény honlapon való kihelyezésének napja. 

 

39.) Felek megállapodnak továbbá, hogy a jelen szerződés ellenőrzése kapcsán a Jogosult és a 

Koncessziót gyakorló köteles az ND Nonprofit Zrt-vel feltétel nélkül együttműködni. Az ND 

Nonprofit Zrt. jogosult bármikor bármely hatóságtól, szervezettől, vagy személytől a dohánybolt 

működésre vonatkozó, a Jogosultra és/vagy a Koncessziót gyakorlóra vonatkozó adatot kérni és a 

megszerzett adatot kezelni, azt bármely hatóság részére továbbítani, valamint a Koncessziót 

gyakorló társasági szerződésében vagy a Jogosult és a Koncessziót gyakorló koncessziós 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a felmerült problémákról, intézkedésekről 

Koncesszióba adót tájékoztatni. 

 
40.) A Jogosult köteles az ND Nonprofit Zrt. ellenőrzési tevékenységet végző, megbízólevéllel és 

fényképes azonosító kártyával rendelkező munkatársait az üzletébe beengedni, és az 

ellenőrzésben - amely a jelen szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségére 

kiterjedhet – közreműködni, az észrevételeknek megfelelően eljárni, az ellenőrzés során feltárt 

hiányosságokat pótolni, illetve alkalmazottaival pótoltatni. 

 
41.) A Jogosult vállalja továbbá, hogy a Vásárlók Könyvébe tett minden egyes bejegyzést, mely a 

dohánytermékek forgalmazásával kapcsolatos tevékenységével összefüggésbe hozható, valamint 

a bejegyzéssel kapcsolatos minden levelezés egy másolati példányát a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának megkezdésétől számított félévente - a ND Nonprofit 

Zrt-nek eljuttatja, valamint vállalja, hogy az ND Nonprofit Zrt. képviseletében eljáró ellenőrzésre 

jogosult személynek a Vásárlók Könyvét betekintésre átadja. 

 

42.) A Jogosult kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben megjelölt, rá, illetve a Koncessziót 

gyakorlóra vonatkozó azonosító adatok változását a jelen szerződés 7. sz. mellékletét képező 

adatbejelentő szerint az adott adat változását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 

belül bejelenti. Az ilyen adatváltozás bejelentések a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képezik és az abban foglalt adatokat a Felek a jelen szerződés külön módosítása nélkül is 

kötelesek figyelembe venni. 

 
43.) Felek megállapodnak és a Jogosult/Koncessziót gyakorló jelen szerződés aláírásával vállalja, 

hogy működése/a jogosultság gyakorlása során a fiatalkorúak és nemdohányzók védelme 

érdekében az ND Nonprofit Zrt.-vel együttműködik, ennek keretében sor kerülhet: 

      a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására 

figyelmeztető szóróanyagok kihelyezésére;  

      tevékenysége fokozott egyéb, hatósági ellenőrzésére, melynek eredményeiről a Zrt-t – 

minden esetben – tájékoztatja. 

 

Felek megállapodnak, hogy Jogosult/Koncesszió gyakorlója jelen szerződés aláírásával kifejezett, 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és engedélyét adja ahhoz, hogy az ND Nonprofit Zrt. 

a koncessziós szerződés hatálya alatt az ND Nonprofit  Zrt. adatkérése szerinti forgalmi és egyéb 

adatait a Jogosulttól/Koncessziót gyakorlótól vagy az illetékes hatóságtól (ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az illetékesés hatáskörrel rendelkező adó-, vám- vagy fogyasztóvédelmi 

hatóságot is) megkérje, mely engedély és hozzájárulás kifejezetten kiterjed arra, hogy az illetékes 

hatóság a kért adatszolgáltatást az ND Nonprofit Zrt. részére teljesítse.  

http://www.nemzetidohany.hu/
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Felek megállapodnak továbbá, hogy Jogosult/Koncesszió gyakorlója jelen szerződés aláírásával 

kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az adatkérésnek az ND Nonprofit 

Zrt. részére történő haladéktalan teljesítésére. 

A Felek megállapodnak továbbá, hogy az ND Nonprofit Zrt. jogosult a Jogosult/Koncessziót 

gyakorló személyes és társasági adatait bármikor ellenőrizni, valamint az általa megszerzett 

személyes és üzleti adatokat kezelni. Az adatkezelés kiterjedhet arra is, hogy bármely hatóság, 

bíróság, egyéb közhatalmi szerv (együttesen: hatóság) ilyen irányú megkeresése esetén a kezelt 

adatokat az ND Nonprofit Zrt. a hatóság, illetve egyéb, az ND Nonprofit Zrt. által az ellenőrzésbe 

bevont vagy fogyasztói keresletelemzésben közreműködő személy vagy szervezet felé továbbítsa.  

A Jogosult jelen pont szerinti adatgyűjtéshez, kezeléshez és továbbításhoz való hozzájáruló 

nyilatkozatát a Felek a jelen szerződéshez annak 6. sz. mellékleteként külön is csatolják.  

 

44.)  A jelen koncessziós szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése az alábbiak szerint történik: 

 

      az állam nevében a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét a mindenkor 

hatályos jogszabályokban meghatározott hatóságok látják el; 

      a hatóság feladatai ellátása érdekében jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi 

tevékenységet folytató személyes adatainak kezelésére és feldolgozására; 

      a Jogosult Pályázatában tett nyilatkozatok szerinti vállalások, illetve a jelen koncessziós 

szerződés rendelkezéseinek betartását a Koncesszióba adó, valamint felhatalmazása alapján 

az ND Nonprofit Zrt, illetve jogutódjaik bármikor (helyszínen, vagy a Jogosulttól, 

hatóságtól, egyéb harmadik személytől kapott adatszolgáltatás alapján) ellenőrizhetik.  

 

45.) Amennyiben a hatósági ellenőrzésnek nem minősülő ellenőrzési tevékenysége során a 

Koncesszióba adó vagy az ND Nonprofit Zrt. azt észleli, hogy a Jogosult a Pályázatában tett 

nyilatkozataitól eltérően, a jelen Koncessziós szerződésbe ütköző módon végzi a dohány-

kiskereskedelmi tevékenységet, megfelelő határidő tűzése mellett írásban felszólítja a Jogosultat a 

szerződésszerű működés helyreállítására. Amennyiben az ismételt ellenőrzés során 

bebizonyosodik, hogy a Jogosult határidőn belül e felszólításnak nem tett eleget, a Koncesszióba 

adó jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.  

 

46.) Jogosult köteles valamennyi, a koncessziós jogát, illetve a Pályázati Kiírás III. 2.4. pontját érintő 

változásról az ND Nonprofit Zrt-t a változás beálltától számított 15 napon belül írásban értesíteni, 

mely egyidejűleg a Koncesszióba adó tájékoztatásának is minősül. 

 

 

VIII.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

47.) A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, Felek személyes vagy 

képviseletére jogosult személy általi aláírásával érvényes. 

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben akár a Jogosult, akár a Koncesszió 

gyakorlójának együtt vagy külön-külön történő szövegszerű említése esetén mind a Jogosultat, 

mind a Koncesszió gyakorlóját kell érteni. 

 

48.) Kifejezetten megállapodnak a Felek abban, hogy a Koncessziós Szerződésből eredő valamennyi 

követelés elévülését megszakítja a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás. 

 

49.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés a fenti tárgyú koncessziós pályázati 

eljárásban megjelent Pályázati Felhívásban, a hozzá kapcsolódó Pályázati Kiírásban, továbbá a 

Jogosult által a koncessziós pályázati eljárás során benyújtott Adatlapon meghatározott együttes 

feltételrendszer figyelembevételével jött létre. A jelen Koncessziós Szerződés tartalmi elemei a 

Jogosult által Pályázata részeként benyújtott felolvasólapon és üzleti tervben vállaltak szerint 

értendőek, azaz a kötelezettségvállalások eltérő mértéke esetén a Jogosult vállalásai az 

irányadóak. 
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50.) A jelen Koncessziós Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a Koncessziós Szerződés – fizikai hozzáfűzés nélkül is – elválaszthatatlan részét 

képező alábbi dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Koncessziós Szerződéssel együtt a 

Teljes Koncessziós Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A 

dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései 

megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit: 

 

a. Koncessziós Szerződés és annak mellékletei 

b. Koncessziós pályázati felhívás és kiírás 

c. a Jogosult Ajánlata 

 

51.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult pályázata a jelen szerződésben foglaltakhoz 

képest többletvállalást tartalmaz és az nem ellentétes a jogszabályokkal, vagy a Pályázati 

Kiírásban foglaltakkal, úgy ezen többletvállalás az irányadó a jelen szerződés teljesítése során. 

 

52.) A Teljes Koncessziós Szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és 

amennyiben a Teljes Koncessziós Szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész 

érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi 

rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit. 

 

53.) Jelen szerződés alkalmazása során a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, ide értve 

elsősorban a Ktv., a Fdvtv. , a Nvtv., valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: 

Ptk.) rendelkezéseit. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó ágazati 

jogszabályokban és törvényekben nem szabályozott esetekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

54.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

Ennek eredménytelensége esetén kikötik – hatáskörtől függően – az Egri Városi Bíróság, illetőleg 

a Heves Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

55.) Jogosult és a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és Koncesszióba adó által a 

koncessziós pályázati eljárás során, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan 

rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban 

foglalt tényeket, előírásokat ismeri.  

 

56.) Felek jelen szerződés elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták 

alá. 

 

 

Kelt: ………………….., ……………………..  Kelt: Budapest,  …………………………… 

 

 

      _______________________________   ___________________________ 

     Jogosult                      Magyar Állam  

             Koncesszióba adó 

                képviseletében  

 

Kelt: ………………………………………………… 

 

 

___________________________ 

Koncessziót gyakorló 
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Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: a Jogosult pályázata és a Pályázati kiírás 

2. sz. melléklet: a Koncessziót gyakorló 30 napnál nem régebbi cégkivonata / egyéni vállalkozói 

nyilvántartási igazolása 

3. sz. melléklet: a „Nemzeti Dohánybolt” felirat megjelenésének szöveges leírása, valamint az ábrás 

képi rajz 

4. sz. melléklet: Feltétlen beszedési megbízások a Jogosult és a Koncessziót gyakorló 

vonatkozásában, vagy a Jogosult nyilatkozata arról, hogy bankszámlával nem 

rendelkezik  

5. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

6. sz. melléklet: Adatváltozás bejelentő minta 
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Koncessziós szerződés 3. sz. melléklete: 
 

 

A DOHÁNYBOLTOK HOMLOKZATI MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATOS MŰSZAKI 
 
LEÍRÁS ÉS ÁBRÁS KÉPI RAJZ BEMUTATÁSA 
 
 
SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR 
 
 
A dohányboltok homlokzati megjelenése vonatkozásában az építési törvény, az OTÉK (Országos 

Építési és Településrendezési Követelmények) és a településre vonatkozó helyi önkormányzati 

rendeletek, esetleges Helyi Építési Szabályzat figyelembe vételével a jelen szerződés és a fiatalkorúak 

dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 

törvény („Fdvtv.”) rendelkezései szerint kell eljárni. 

 

A dohánybolt és az elkülönített hely a jelen szerződésben és a jelen mellékletben együttesen: 

„dohánybolt” kifejezésként kerül alkalmazásra; az elhatároláshoz az Fdvtv. rendelkezéseit kell 

figyelembe venni. 

 
Fdvtv. 12. § (1) A dohánybolt külső felületén mindössze a következőket lehet és kell jól láthatóan 

megjeleníteni: 
 
a) „Nemzeti Dohánybolt” felirat;  
 
b) 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;  
 
c) a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok;  
 
d) a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés;  
 
e) jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen 

termék(ek) re utaló felirat vagy ábra azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat mindenkor alkalmazni 

kell.  

 
(2) A dohánybolt külső felületén – ide nem értve az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakat – 

semmilyen olyan kép, látvány vagy szöveg nem jeleníthető meg, amely dohánytermékre, 

dohányterméket kiegészítő termékre, illetve dohányzásra utal.  

 

(3) Abban az esetben, ha a dohánytermék-kiskereskedelmet e törvény a dohánybolton kívül is lehetővé 

teszi, úgy az ilyen üzletben a dohánytermékek értékesítését csak elkülönített helyen lehet folytatni. 

Ilyen esetben az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban előírtakat az elkülönített helyen kell jól láthatóan 

megjeleníteni.  

 

(4) Abban az esetben, ha a dohánytermék-kiskereskedelmet e törvény mozgóbolt útján is lehetővé 

teszi, úgy az (1) és (2) bekezdésben előírtak értelemszerűen alkalmazandók. 
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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 m lehet (kivétel a II. kerület világörökségi területe, ahol 

ezen méret 0,5 m, és a IX. kerület belső magja, ott 0,75 m). A cégér műemléki környezetben 

monokróm kialakítású lehet. A javasolt vastagság 10 cm. A vidéki települések építési szabályzatai 

nem foglalkoznak a cégérekkel. 

 
A cégtábla mérete – akár a fővárosban, akár a vidéki településeken – maximum 2 m² lehet. Ennél 

nagyobb méretű cégtábla peremfeltételeit – konkrét helyszín ismerete esetén – a főépítésszel vagy a 

helyi Építészeti-Műszaki Tervtanáccsal kell leegyeztetni. 

 

A helyi építési szabályzatok a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések, 

közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló, 224/2011. (X.21.) számú 

kormányrendeletre hivatkozva tiltják kihelyezni 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. 

 

GRAFIKAI ALAPOK 
 
 
A dohányboltok hivatalos megjelenését az Fdvtv. mellett jelen szerződés szabályozza. A 

megjelenésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

 
A dohányboltok külső felületén, illetve elkülönített hely esetén az elkülönítésre szolgáló felületen a 

„Nemzeti Dohánybolt” felirat jelenik meg cégtáblán. A dohányboltra utaló egységes jelzés (a 

továbbiakban: cégér) a dohánybolt és elkülönített hely esetén is az üzlethelyiség külső, homlokzati 

felületén kerül az alábbiak szerint 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 találkozásánál 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 
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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. 

A bolt külső felületén semmilyen más a dohányzásra utaló kép vagy szöveg nem jelenhet meg. 
 
 
SZÍN ÉS BETŰTÍPUS LEÍRÁS 
 
 
A hivatalos jel a következő színeket használja: 
 
Pantone 484c (piros) 
 
Pantone 7483c (zöld) 
 
Pantone 477c (barna) 
 
Fehér 
 
 
A hivatalos jel a következő betűtípusokat használja: 
 
Anchor Jack kapitális és kiskapitális 
 
 
A hivatalos jel egyéb méreteit és elhelyezkedését a csatolt ábra szabályozza. A cégér és cégtábla 

kialakításához szükséges mintát a Zrt. az üzemeltetők rendelkezésére bocsátja vektorgrafikus 

formában 

 
 

ZÖLD  

PIROS  

  
 

 PANTONE 7483 C  PANTONE 484 C 
 

 CMYK: 84 - 38 - 89 - 34  CMYK: 20 - 96 - 100 - 11 
 

 RGB : 35 - 93 - 55  RGB : 182 - 41 - 22 
 

 # 235D37  # B62916 
 

 
 

 

FEKETE  

BARNA  

  
 

 PANTONE PROCESS BLACK C  PANTONE 477 C 
 

 CMYK: 0 - 0 - 0 - 100  CMYK: 41 - 74 - 79 - 49 
 

 RGB : 0 - 0 - 0  RGB : 96 - 53 - 38 
 

# 000000 # 603526 
 

 
 

ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ 

 
ABCDEFGHIJKLM 

 
NOPQRSTUVWXYZ 

 

0123456789 
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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 65 x 65 x 18 cm 

  650  
 
 
 
 
 
 

6
5
0
 

 
 
 
 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁLTOZÓ SZÉLESSÉGŰ PLASZTIKUS CÉGTÁBLA 
 
 

Leírás Opál plexi világítótábla épülethomlokzaton, homlokzati nyílásban 

 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 min 145 x 50 x 2 vagy 10 cm (szélesség változó) 

 6 40   

    min 145  

 

4  

40
 

50
 

6  
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CÉGTÁBLA 
 
 
Távlati kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Műszaki rajz     
 

  porszórt matricázott   
 

  lemez cégtábla   
 

   Porszórt aluminium 
 

   extrudált palást 
 

5 0 

 
VAGY Opál plexi el lap 

 

 

szitanyomott grafikával  

   

   
 

   LED világítás  
 

   IP67  
 

min 145 2 10   
 



77 

CÉGÉR 

Távlati kép 

Grafika  Műszaki rajz 
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Koncessziós szerződés 4. sz. melléklete: 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt 

…………………………………...…………………………………... 

…………………………………..…………………………………... 

(számlavezető neve és címe) 

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámla terhére az alább megnevezett Kedvezményezett 

által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére. 

A felhatalmazás a ………….. településkódú dohány-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló 

Koncessziós Szerződésből eredő fizetési kötelezettségem nem teljesítésének esetére vonatkozik,  a 

következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos 

megnevezése: 

Felhatalmazással érintett 

bankszámlájának pénzforgalmi 

jelzőszáma: 

Kedvezményezett neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Kedvezményezett fizetési/ 

bankszámlájának pénzforgalmi 

jelzőszáma: 

10032000-00290713-00000000 

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. 

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap. 

Felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap 

………………………………………… 

       Fizető fél számlatulajdonos 

A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt 

nyilvántartásunkba bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk. 

Záradék: 

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos 

számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. 

Kelt: ..........................., ...... év, ................... hó ..... nap 

............................................................... 

Fizető fél fizetési számlájának vezetője 
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 Nyilatkozat bankszámla hiányáról 

Alulírott …………..…………………… (Jogosult) (szül. hely, idő:…………………………………..; 

állandó lakhelye: …………………………………………………..; szem. ig. sz.: ………………..),  

jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és nyilatkozom, 

hogy a ……………… településkódú dohány-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló 

koncessziós szerződés (a továbbiakban: koncessziós szerződés) általam való aláírásának napján 

egyetlen pénzintézeti bankszámlával sem rendelkezem, erre tekintettel a koncessziós szerződésben a 

Jogosult részére előírt azonnali beszedési megbízására vonatkozó felhatalmazást jelenleg a 

Koncesszióba adó részére megadni nem tudok.  

Egyben kijelentem, hogy amennyiben a koncessziós szerződés fennállásának hatálya alatt bármelyik 

pénzintézettel bankszámla-szerződést kötök és az alapján bankszámlát nyitok, úgy arról a 

koncesszióba adót tájékoztatom és egyben megadom részére a bankszámlámra vonatkozó, koncessziós 

szerződésben előírt tartalmú felhatalmazást az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez.  

Jelen nyilatkozatomat jogi felelősségem teljes tudatában teszem meg. 

Kelt: ………………………,20….. ………………. hó ….. nap 

Jogosult aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1: Tanú2: 

Név: ……………………………………. Név: …………………………………….. 

Lakcím: ………………………………… Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….… Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ……………………………… Szig.szám: ……………………………… 
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Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

Alulírott: 

Név:  ………………………………………..

Lakhely:  ………………………………………..

Szül. hely, idő: ……………………………………….. 

Szig. szám:  ……………………………………….. 

mint a …………………… településkódú dohány-kiskereskedelmi koncesszió Jogosultja, 

valamint, 

Cégnév / egyéni vállalkozó neve:  ………………………………...................................... 

Cj. / egyéni vállalkozói nyilvántartás száma: .………………………………………………………..      

Székhelye:  ………………………………………………………... 

Képviseli:  ………………………………………………………... 

mint ugyanezen dohány-kiskereskedelmi koncesszió Koncessziót gyakorlója, 

jelen nyilatkozat aláírásával feltétel nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1011 

Budapest, Iskola u. 13., Cégjegyzékszáma: 01-10-047581, adószáma: 24164982-2-41, a továbbiakban: 

ND Nonprofit Zrt.), vagy a Koncesszióba adó Magyar Állam által a Koncessziós szerződés 

ellenőrzésére kijelölt más szervezet a Koncessziós szerződés hatálya alatt a Jogosult és a Koncessziót 

gyakorló működésére, az általunk üzemeltetett dohányboltra vonatkozó, az ND Nonprofit Zrt. 

adatkérése szerinti forgalmi és egyéb szükséges adatot akár tőlünk, akár bármely hatóságtól, 

szervezettől vagy személytől bekérjen, és az így megszerzett adatot kezelje, valamint azt bármely 

hatóság, szervezet, személy, illetve egyéb, az ND Nonprofit Zrt. által az ellenőrzésbe bevont vagy 

fogyasztói keresletelemzésben közreműködő személy vagy szervezet részére továbbítsa. Kijelentjük, 

hogy jelen nyilatkozatunkat ahhoz való kifejezett hozzájárulásnak kell tekinteni, hogy az ND 

Nonprofit  Zrt. megkeresése és adatigénylése esetén az illetékes hatóság az ND Nonprofit Zrt. által 

kért adatot részére kiadhassa/továbbítsa.   

A jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget 

vállalunk arra, hogy az ND Nonprofit Zrt. által bármelyikünk felé közölt adatkérést az ND Nonprofit 

Zrt. részére haladéktalanul teljesítjük, és az ND Nonprofit Zrt-vel minden más, szükséges formában 

együttműködünk a szükséges adatok beszerzése/ND Nonprofit Zrt. részére történő megküldés 

érdekében. 

Kijelentjük, hogy a ND Nonprofit Zrt. jogosult akár a Jogosultra, akár a Koncessziót gyakorlóra és a 

dohányboltra vonatkozó személyes, társasági és üzleti adatokat bármikor ellenőrizni, valamint a 

megszerzett adatokat kezelni. Kijelentjük, hogy a Koncessziós szerződésben foglalt adatok, 

információk teljes körűek, valósak és hitelesek, változásuk esetén azt a Koncessziós szerződésben 

foglalt határidőn belül bejelentjük. 

Koncessziós szerződés 5. sz. melléklete: 
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Kijelentjük továbbá, hogy abban az esetben, ha a Koncessziós szerződésből folyó bármely 

kötelezettségünk nem teljesítése miatt a Koncesszióba adóval szemben pénzügyi tartozás keletkezik, 

akkor a Koncesszióba adó minden más igényérvényesítéstől függetlenül, a követelésének 

érvényesítése céljából adatainkat minden további hozzájárulás nélkül követelés- vagy 

adósságbehajtással foglalkozó gazdasági társaságnak az adósságrendezés érdekében továbbíthatja. 

Jelen Hozzájáruló nyilatkozat a Koncessziós Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, az abban 

használt fogalmak a Koncessziós szerződésben foglaltak szerint értelmezendőek. 

Kelt: ………………….., 20… ……………… ….. 

………………………………………. ………………………………………. 

Jogosult Koncessziót gyakorló 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1: Tanú2: 

Név: ……………………………………. Név: …………………………………….. 

Lakcím: ………………………………… Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….… Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ……………………………… Szig.szám: ……………………………… 
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Szerződésszám: …………………………………………….. 

Jogosult neve:  ………………………………………………… 

Koncessziót gyakorló neve: ……………………………………………….... 

Jogosultsággal érintett település: ………………………………………………… 

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ ADATLAP 

Módosítani kívánt adat: 
A módosítani kívánt adat a hatályos 

Koncessziós szerződés szerint: 
Új adat 

Jogosult neve: 

Jogosult állandó lakhelye: 

Jogosult személyi igazolvány 

száma: 

Jogosult adóazonosító jele: 

Jogosult telefonszáma: 

Jogosult email-címe: 

Koncessziót gyakorló elnevezése: 

Koncessziót gyakorló 

cégjegyzékszáma: 

Koncessziót gyakorló székhelye: 

Koncessziót gyakorló adószáma: 

Koncessziót gyakorló képviselője: 

Koncessziót gyakorló 

telefonszáma: 

Koncessziót gyakorló email-címe: 

Dohánybolt üzemeltetés helye: 

A dohánybolt nyitva tartása: 

H:…………………………………….. 

K:…………………………………….. 

Sz:……………………………………. 

Cs:……………………………………. 

P:……………………………………... 

Sz:……………………………………. 

V:……………………………………... 

H:………………………….…………. 

K:…………………………………….. 

Sz:……………………………………. 

Cs:………………………………......... 

P:……………………………………... 

Sz:……………………………………. 

V:…………………………………….. 

Jelen adatváltozás bejelentő adatlap tartalma (a megfelelő igazolások és indoklás esetén) a 

Koncesszióba adó részéről történő elfogadással a Koncessziós Szerződés részét képezi. 

Kelt: ………………….., 20… ……………… ….. 

………………………………………… …………………………………………. 

Jogosult  Koncessziót gyakorló 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1: Tanú2: 

Név: ……………………………………. Név: …………………………………….. 

Lakcím: ………………………………… Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….… Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ……………………………… Szig.szám: ……………………………… 

Koncessziós szerződés 6. sz. melléklete: 
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A módosítási kérelem szöveges indoklása (a Jogosult tölti ki) 

Kelt: ………………….., 20… ……………… ….. 

 Jogosult/Koncessziót gyakorló 

képviseletében: 

(képviselő neve) 

   P.H. 
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	05. 4  sz  melléklet_Értékelési szempontok _6. kör_2015.04.02.
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