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NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ A KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A Magyarországon 2013. július 1-jével bevezetésre kerülő új dohány-kiskereskedelmi 
rendszer célja az európai céloknak megfelelően a fiatalkorúak dohányzásának minél 
hatékonyabb  visszaszorítása,  egészségük  hatékony  védelme.  A  dohányzás  a 
legjelentősebb  megelőzhető  halálok  a  fejlett  országokban,  így  Magyarországon  is.  A 
tüdőrákban elhunytak számát tekintve Magyarország világelső, a betegedések 90 százaléka 
a dohányzás számlájára írandó az ÁNTSZ adatai szerint. A hatályos magyar jogszabályok 
alapján  18  év  alattiak  számára  dohányterméket  árusítani  tilos,  ennek  ellenére  a 
kiskereskedelmi  rendszer  hatósági  ellenőrzései  azt  mutatják,  hogy  az  esetek  jelentős 
részében a fiatalkorúak könnyen jutnak dohánytermékekhez. 

A  Kormány  kiemelt  célja  a  lakosság  dohányzásról  való  leszokásának  segítése  és  a 
fiatalkorúak rászokásának megelőzése. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról 
és  a  dohánytermékek  kiskereskedelméről  szóló  2012.  évi  CXXXIV.  törvény európai 
mintára azt az alapelvet követi, mely szerint dohánytermékek értékesítése kizárólag olyan, 
ellenőrzött keretek között működő, más termékeket csak korlátozottan árusító szakboltokban 
engedélyezhető,  amelyekben  valóban  csak  18  éven  felüliek  vásárolhatnak.  Ennek 
megfelelően  2013.  július  1-jével  országosan  mintegy  7000  ellenőrzött  koncessziós 
dohánybolt  nyílhat  meg  a  törvény  szerint  lefolytatott  pályázati  eljárás  eredményeként.  A 
pályázatok  elbírálása  során  előnyben  részesülnek  a  megváltozott  munkaképességű, 
munkanélküli  vagy ilyen személyeket foglalkoztató pályázók, ezzel is segítve a hátrányos 
helyzetűek és a családi vállalkozások munkához jutását. 

A nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Állam nevében a vonatkozó jogszabályok  (a 
nemzeti  vagyonról  szóló 2011.  évi  CXCVI.  törvény,  a koncesszióról  szóló 1991.  évi  XVI. 
törvény  és  a  fiatalkorúak  dohányzásának  visszaszorításáról  és  a  dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény) rendelkezéseinek megfelelően kiírta 
a nyilvános koncessziós pályázatot  a dohánytermék-kiskereskedelmi  jogosultságok 
koncessziós  szerződéssel  történő  átengedésére.  A  pályázat  kiírását  és  a  beérkező 
pályázatok  kezelését  a  miniszter  a  Nemzeti  Dohánykereskedelmi  Nonprofit  Zrt. 
közreműködésével bonyolítja le. 

Koncessziós dohánybolt nyitására való jogosultság elnyeréséhez a jelentkezőknek a 
2012.  december  15-én  közzétett  Koncessziós  Pályázati  Kiírásban  előírtaknak 
megfelelő formában és tartalommal kell a pályázatot 2012. február 13-ig benyújtaniuk.



A  Pályázati  kiírás  teljes  terjedelmében  elérhető  és  ingyenesen  letölthető  a 
www.nemzetidohany.hu, a  www.kormany.hu és  a  www.szechenyiprogramiroda.hu 
honlapokon,  emellett  igény  esetén  nyomtatott  formában  is  átvehető  a  Széchenyi 
Programirodákban országszerte. 

A  Pályázati  Kiírással  kapcsolatban  írásban  további  információ  kérhető  a 
www.nemzetidohany.hu weboldalon keresztül, a „Hasznos információk” menüpont alatt. 
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