
8 | TOBACCO | INTERJÚ



INTERJÚ | TOBACCO | 9

♦  Az első koncessziós pályázatot övező nagy ér-
deklődés kitartott a második körnél is?

A�második körben összesen 3902 pályázat érkezett 
be a 162 helyre meghirdetett 180 koncesszióra, tehát 
közel hússzoros volt a túljelentkezés. A�162 település 
többsége 2000 lélekszám alatti falu volt, ahol koráb-
ban nem volt jelentkező. Ezeken a településeken az 
ellátás biztosítása érdekében az önkormányzatokkal, 
egyeztetve már ott tevékenykedő, általunk kijelölt 
kiskereskedők végezték a cigarettaértékesítést. Úgy 
tudom, köztük voltak olyanok, akik végül pályáztak is 
a második körben, és jó eséllyel kaphatnak is kon-
cessziót. A�pályázatok bírálatát azonban természete-
sen most sem mi, hanem a független bíráló bizottság 
végezte. Ugyanakkor voltak olyan körzetek is, főként 
nagyvárosokban, ahol korábbi nyertesek visszalépé-
se vagy a koncessziós jog elvesztése miatt írtunk ki 
újabb pályázatot. Akadt olyan körzet, ahol több mint 
háromszázszoros túljelentkezés volt a koncesszió 
megszerzéséért, tehát töretlen az érdeklődés a te-
vékenység iránt. 

♦  Maradtak-e fehér foltok a képzeletbeli trafiktér-
képen, vannak-e olyan térségek, ahol még min-
dig nem működnek Nemzeti Dohányboltok? 

Összességében az már jól látszik, hogy vannak olyan 
nagyon kis lélekszámú települések, ahol valószínű-
leg nem lesz érdeklődés a koncesszióra, mert egy-
szerűen nem éri meg működtetni egy ilyen üzletet. 
Jelenleg csak néhány ilyen település van az ország-
ban. A�bezárások miatt szintén szabadult fel koncesz-
sziós lehetőség. 

♦  Ezek szerint lesz újabb kiírás? 
Az mindig lesz. A� törvény rendelkezése szerint, ha 
valamely körzetben nem sikerül kiosztani a koncesz-

sziót, vagy valamilyen okból elvesztették a korábbi 
pályázati nyertesek a jogosultságukat, akkor ott új 
pályázatot kell kiírni. 

♦  Eddig hányan és milyen okokból veszítették el 
a koncessziós jogukat? 

Eddig 99-en, vagy azért, mert nem tettek eleget a 
vállalásuknak; például nem nyitottak ki július 1-jén, 
nem írták alá a szerződést, vagy mert visszaadták a 
jogosultságukat. Ez azonban természetes folyamat, a 
dohány-kiskereskedők egy-két százaléka bizonyára 
állandóan cserélődik majd, más piacokhoz hason-
lóan itt is számíthatunk némi mozgásra. Valószínűleg 
mindig lesznek olyanok, akik feladják, mások viszont 
szeretnék kipróbálni ezt a tevékenységet. 

♦  Vannak-e általánosan leszűrhető tapasztala-
tok az eddig eltelt három hónap alapján? 

Az elmúlt időszakban lezajlott piaci átalakítás példa 
nélküli, már csak a rövid időtartam miatt is. Az�elmúlt 
nyolc hónapban – beleértve az előkészítés időszakát 
is – egy teljesen új értékesítési konstrukciót kellett 
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létrehoznunk úgy, hogy közben folyamatos legyen a 
piac ellátása. Érthető, hogy az eddigi mechanizmus 
megszűnése sokaknak gondot jelentett, hiszen a ha-
gyományos értékesítési csatornákat egy teljesen új 
struktúra váltotta fel. Az átalakulás előtt közel 40�ezer 
helyszínen – kiskereskedelmi egységben, benzin-
kúton, vendéglátóhelyen és egyéb árusítóhelyen 
folyt a dohánytermékek értékesítése, közülük csu-
pán 3-400 volt a kifejezetten e termékekre specia-
lizálódott szakbolt. Július tól azonban már csak közel 
5600 Nemzeti Dohányboltban zajlik az értékesítés. 
Egy új, jól behatárolható szakmai kiskereskedői réteg 
jött létre. Ez�még a tapasztalt dohány-kiskereskedők 
számára is új helyzetet teremtett. Az is látszik, akik 
úgy gondolták, hogy ölükbe hullt a siker, mert sokkal 
kevesebb helyre koncentrálódik az értékesítés, azok 
tévedtek. Azok viszont, akik felkészültek a váltásra, 
jól átgondolták az üzleti tervüket, boldogulnak. 

♦  Milyen tanácsokkal látná el a tapasztalatla-
nokat? 

A�cigaretta- és dohányárusítás speciális tevékeny-
ség. Nagyon gyorsan pörgő termékcsoportról van 
szó. Akik arra számítottak, hogy ez egy könnyű 
munka, magától megy az üzlet, nyilván csalódtak, 
mert ezzel a termékkörrel naponta rengeteget kell 
foglalkozni, sziszifuszi munka. Folyamatos kapcso-
lattartást igényel a gyártókkal, alapos termékisme-
retre van szükség. Emellett nagyon oda kell figyel-
ni az üzletmenetre, nagyon költséghatékonyan kell 
működni, mert valójában a tíz százalékos árrésből 
kell kigazdálkodni a helyiségbérlést, a rezsit, az al-
kalmazottak költségeit. Mi többek között azért va-
gyunk, hogy segítsük őket a felkészülésben, taná-
csokat adjunk a mindennapi munkához. Az elmúlt 
időszakban közel kétezer Nemzeti Dohányboltban 
jártunk már, most még főként támogató jellegű el-
lenőrzéseink vannak. A� csapatunk igyekszik min-
den felmerülő kérdésre választ adni. Az üzletme-
net javításában vélhetően az október 1-jén elindult 
online forgalom-nyilvántartási rendszer is nagy se-
gítséget jelent majd. 

♦  Hogyan?
A� rendszer segítségével a trafikokon belüli összes 
forgalomról lesz pontos adat, cikktörzsre, márkák-
ra, szegmensekre, sőt boltra, településre, megyére 
lebontva látjuk majd, hogyan teljesítenek az egyes 
termékek. Eddig csak becsült adatok voltak erre vo-
natkozóan. Ha véglegesen feláll a rendszer, nagyon 
pontos információink lesznek a dohánypiac szerke-
zetéről, amelyek nemcsak a piac szereplői, hanem, 

jövedéki termékről lévén szó, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) számára is rendkívül hasznos in-
formációk lesznek. Mint említettem, a mi rendsze-
rünk természetesen a legális forgalomról szállít majd 
adatokat, de csökkenő forgalom mellett is viszonylag 
konstans a fogyasztás ezen a piacon, ezért, ha bizo-
nyos területeken, régiókban az értékesítési számok-
ban túl nagy visszaesést tapasztalunk, az feltehetően 
a feketekereskedelem növekvő arányára is utal, utal-
hat. Ezért az online forgalom-nyilvántartási rendszer 
hatásos fegyver lesz az illegális forgalmazás vissza-
szorítására is. 

♦  Mikor lesznek értékelhető adatok? 
Október 1-je óta közel 5600 üzlet regisztrált a rend-
szerbe, közülük már több mint 4600 napi szinten 
továbbítja az adatokat. Pontos számokat azért nem 
tudok mondani, mert folyamatosan bővül a rend-
szer. A� beérkező adatokat rendszerezzük, és el-
juttatjuk a NAV-hoz és a dohánygyártóknak. Bízom 
benne, hogy jövő év elején már átfogó adatokat lá-
tunk az értékesítés sajátosságairól. A�gyártók ele-
inte csak a saját termékeikkel kapcsolatban látnak 
adatokat, de később lehetőségük lesz olyan infor-
mációs csomagokat is rendelni tőlünk, amelyek-
ből tetszés szerinti bontásban, csoportosításban is 
nyomon követhetik a termékek, márkák, szegmen-
sek forgalmának alakulását. Az így befolyt össze-
get a Nonprofit Zrt. saját, illetve a rendszer fenn-
tartására fordítja. 

♦  A� másik bevételi forrásuk a koncessziós díj. 
Eddig mennyi pénzt fizettek be a trafikosok a 
kasszába, milyen a fizetési morál? 

A�koncessziós díjból eddig mintegy 988 millió forint 
folyt be a kasszába. A�szerződő felek 99,8 százalé-
ka időben teljesített, 40-50 koncessziójogosult ellen 
indult behajtás, ha nem fizetnek, akkor elveszítik a 
koncessziójogot. 

♦  Mire fordítják ezt az összeget? 
Ez a pénz nagyrészt az állami költségvetésbe kerül, 
illetve ebből finanszírozzuk az online forgalom-nyil-
vántartási rendszer kiépítését is. 

♦  Az előbb említette a feketekereskedelmet. 
A� kö  zelmúltban megjelent NAV-kimutatások 
szerint közel 40 százalékkal csökkent a do-
hányforgalom, sokan úgy vélik, ez az illegális 
forgalom növekedését feltételezi. Van össze-
függés az új értékesítési rendszer bevezetése 
és a csökkenés között?

Ezzel kapcsolatban már többféle vélemény látott 
napvilágot. Hozzáértő, piaci szakemberek nyilatkoz-
tak arról is, hogy a jövedékiadó-befizetés máskor is 
mutatott már ilyenfajta hullámzó tendenciát, nem 
gondolnám, hogy ezt csak a trafikrendszer számlá-
jára kellene írni. Nagyobb áremelések időszakában 
a korábbi években is előfordult már a legális forga-
lom drasztikus visszaesése. A�feketekereskedelem 
valóban létező jelenség, de nem gondolom, hogy 
az új rendszert kellene okolni a�növekedése miatt. 
Az is az igazsághoz tartozik, hogy a törvény a fiatal-
korúak védelme mellett a dohányfogyasztás csök-
kentésének nem titkolt szándékával jött létre, a kor-
mányzat szándéka is ez volt. 

„Akik arra számítottak,  

hogy ez egy könnyű munka, magától 

megy az üzlet, nyilván csalódtak, 

mert ezzel a termékkörrel naponta 

rengeteget kell foglalkozni.”



INTERJÚ | TOBACCO | 11

♦  A�várost járva feltűnik, hogy több helyen egymás 
mellett nyitottak meg a Nemzeti Dohányboltok, 
így sokan vagy a nyitva tartással „sakkoznak”, 
vagy új üzlethelyiséget keresnek maguknak. Ön 
hogyan látja, mennyire nagy a mozgás? 

A�nyitva tartás kérdésével kapcsolatban csak annyit, 
hogy ki mit vállalt, azt kell teljesítenie, ettől csak „fel-
felé”, tehát hosszabb nyitva tartással térhetnek el a 
koncesszióra jogosultak. A� körzeten belüli új üzlet-
helyiség nyitása kérdésében is elég rugalmas volt 
a kiírás, nem szabtuk meg, hogy a körzeten belül ki 
hol üzemeltesse a boltját. Most mindenki tapogatózik, 
próbálja megtalálni a helyét, hol menne jobban az üz-
let. Ez a mozgás természetes, egy év legalább kell 
ahhoz, hogy beálljon a piac. 

♦  Vannak adataik, hogy mennyien 
költöztek eddig egyik helyről a 
másikra? 

Nehéz erre válaszolni, mert a kon-
cessziójogosultak és -gyakorlók a 
NAV részére kötelesek jelenteni el-
sőként a változtatási igényt, de ha-
marosan tudunk adatokat közölni eb-
ben a témában is. 

♦  Ez nem kötelező? 
De igen, ennek ellenére vannak, akik 
nem tesznek eleget ennek a kötele-
zettségnek. Az online készlet-nyil-
vántartási rendszer erre a problémá-
ra is megoldást jelent, hiszen ezentúl 
pontosan látjuk, ki nem szolgáltat 
rendszeresen adatot. A� rendszerben 
minden legálisan működik, nincs pult 
alatti értékesítés, az alkalmazottak be 
vannak jelentve, és még sorolhatnám. 

♦  Tudják-e, hányan árusítanak ki-
egészítő termékköröket? 

Egyelőre nincsenek erre vonatkozóan 
adataink, hiszen mi a dohánytermé-
kekre fókuszálunk. Legfeljebb akkor 
tudunk ilyen számot mondani, ha az ellenőrzőcsapa-
tunk végigjárta majd a boltokat. A� tervek szerint az 
első ellenőrzési kör jövő év márciusában zárul. Mint 
említettem, eddig közel kétezer üzletben jártunk, az 
ott hallottak alapján a kiegészítő termékköröket is 
forgalmazók az értékesítésük 90 százalékát a do-
hánytermékekből nyerik. 

♦  Milyennek ítéli meg a kapcsolatukat a piac 
egyes területein tevékenykedő cégekkel, szer-
vezetekkel? 

Nyugodt szívvel mondhatom, nagyon jó, és haté-
kony közöttünk az együttműködés. Létrehoztunk egy 
szakmai kerekasztal rendezvényt, ami gyakorlatilag 
az összes fontos terület meghatározó cégeit, szerve-
zeteit, az ellenőrző hatóságokat is magába foglalja. 
A� szakmai platform idáig 3 alkalommal gyűlt össze, 
hogy megvitassa a dohánypiacot érintő változásokat, 
megoldandó kérdéseket. 

♦  Például? 
Már magának a rendszernek a kiépítése, a pályá-
zati kiírás létrejötte, az egész folyamat levezény-

lése nagyon sok szakmai egyeztetést igényelt, 
amiben hathatós segítséget nyújtottak a hatósá-
gok, dohánytermelői szervezetek, a gyártó cégek 
képviselői, a kiskereskedők érdekvédelmi szer-
vezete. Mindenki hozzátette a magáét. Hogy csak 
egy példát mondjak, amikor az első kör lezárulása 
után 1417 koncessziós lehetőség nem kelt el, vala-
hogyan meg kellett oldani az ellátást. A�piaci sze-
replők mindegyike az első szóra jött, segített, hogy 
zökkenőmentesen meg tudjuk oldani a helyzetet, 
az ő és az önkormányzatok javaslatai alapján július 
16-ára eleget tudtunk tenni az ellátási kötelezettsé-
geinknek, az üzletek kinyitottak, volt áru stb. Ez is 
közös munka eredménye volt. 

♦  A�közeljövőben melyek a legfontosabb megol-
dandó kérdések? 

Mint ahogy arról már beszéltünk, mindenképpen 
foglalkoznunk kell a feketekereskedelem növeke-
désének kérdésével, ez ügyben nagyon szorosan 
együttműködünk a hatóságokkal, NAV-val és a fo-
gyasztóvédelemmel. Bízom benne, hogy az online for-
galom-nyilvántartási rendszer által nyert adatok sokat 
segítenek majd a hatékonyabb fellépésben, a veszé-
lyeztetett területek feltárásában. Ezeknek az ellenőr-
zése nagy feladat lesz. Továbbra is nagyon fontos fel-
adat a fiatalkorúak védelmében végzett ellenőrzések. 
A�fogyasztóvédelmi ellenőrzések ezen a területen már 
nagyon jó eredményeket hoztak: 2012-ben 58 száza-
lékos volt az aránya a fiatalkorúak kiszolgálásának, a 
mostani eredmények 14 százalékot mutatnak. Eddig 
több mint 160 felfüggesztésre került sor 18 éven aluli-
ak kiszolgálása miatt. Ettől még nem biztos, hogy több 
fiatal szokik le a cigarettáról, de legalább megnehezít-
jük a hozzájutásukat. A�témával kapcsolatban egyéb-
ként tervezünk dohányzás elleni kampányokat is, re-
ményeim szerint ez a munka is megindul jövőre. 

ÁCS DÓRA


