
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
ÚJ TERMÉKEKKEL BŐVÜLHET A NEMZETI DOHÁNYBOLTOK PALETTÁJA! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a Magyar Állam nevében a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 
törvény alapján nyilvános pályázatot írt ki a dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának 
koncessziós szerződéssel történő átengedésére. 

A törvény alapján 2013. július 1-től a Nemzeti Dohányboltokban biztonságosan, 
ellenőrzött keretek között lehet majd dohányterméket vásárolni. Európai szellemben, a 
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvény alkalmazása alapján következik be a pozitív változás 
Magyarországon, ami biztosítja a gyermekek, fiatalkorúak és az egészség kiemelten 
fontos védelmét.  

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírását és a 
beérkező pályázatok kezelését, valamint a koncessziós szerződések megkötését a Miniszter 
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közreműködésével bonyolítja le.  

A jogosultság elnyeréséhez Koncessziós Pályázati Kiíráson kell részt venni, melynek kiírási 
anyagát december 15-én tette közzé a Magyar Állam és a Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. A pályázási feltételekről és lehetőségekről részletesen tájékozhatnak a 
www.nemzetidohany.hu honlapon. 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a Kiírás közzétételének napjától 
kezdődően folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a dohánypiaci ágazat és a fogyasztók 
által a témával kapcsolatban felvetett javaslatait és problémáit. 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. fontosnak tartja, hogy a dohányboltot 2013. 
július 01. napjától üzemeltetők a fiatalkorúak védelmét szem előtt tartva, a működési 
előírások szerint, egy megfelelő termékpalettával tudjanak a piacon megjelenni úgy, hogy 
vállalkozásuk hosszú távon versenyképes legyen. 

 

http://www.nemzetidohany.hu/


Ennek eredményeképpen, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. egyeztetéseket 
kezdeményezett a jogalkotóval, melynek során javaslatot tett a törvény alapján 
forgalmazható termékek körének bővítésére. 

A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően jelenleg a trafikokban dohánytermékek, 
dohányterméket kiegészítő termékek és a szerencsejáték termékek forgalmazhatóak  
július 1-től. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. javaslata szerint, ezen 
termékek mellé kerülhetne a polcokra a hírlap, égetett szesz, kávé, energiaital, üdítő és 
ásványvíz is. 

A javaslattal kapcsolatos döntésekről és a további információkról hamarosan tájékoztatjuk az 
érintetteket és a tisztelt médiát. 
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