
A z őszi képzési sorozatot a�tavaszihoz hason-
lóan szintén regionális szinten szervezi meg 

az ND Nonprofit Zrt. Budapesten, Miskolcon valamint 
Debrecenben. Valamennyi képzést megelőzően az 
ND Nonprofit Zrt. a�regisztrációra szükséges kellő idő 
biztosításával elektronikus úton meghívót juttat el va-

lamennyi érintett számára, illetve a�www.nemzetido-
hany.hu weboldalon is folyamatos tájékoztatást nyújt 
a�megrendezésre kerülő képzésekről. Fontos hang-
súlyozni, hogy a�képzésről szóló tájékoztatást vala-
mennyi érintett az általa az ND Nonprofit Zrt. részé-
re bejelentett elektronikus levélcímére kapja meg.  

 Folytatódik az ND Nonprofit Zrt. képzése

Koncesszióvesztéssel járhat 

a�részvétel elmulasztása

Félidejéhez érkezett el a�dohánytermék-kiskereskedők 2015. évi országos szakmai 

képzése. A�2014. év végi jogszabály-módosítás eredményeként a�Nemzeti Dohány-

kereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladat- és hatáskörébe 

került a�dohánytermék-kiskereskedők országos szakmai képzésének megszervezése 

és lebonyolítása, melynek keretében a�regionális szinten megszervezett 2015. évi  

tavaszi szakmai képzéssorozat 1645 koncessziójogosult részvételével sikeresen zajlott 

le Pécsett, Győrött, Szegeden, valamint Székesfehérváron.
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Érdemes tehát a� koncessziójogosultaknak és -gya-
korlóknak figyelemmel kísérni bejövő leveleiket, va-
lamint az ND Nonprofit Zrt. weboldalát. Amennyiben 
elektronikus levelezési, illetve telefonos elérhetősé-
geik megváltoztak, arról haladéktalanul értesítsék 
a�zrt.-t annak érdekében, hogy a�szükséges informá-
ciók ne kerüljék el a�dohányboltokat. Egyes elektro-
nikus levelezőrendszerek esetében az ND Nonprofit 
Zrt. által kiküldött tájékoztató levelek automatikusan 
a� „levélszemét – SPAM” kategóriába kerülhetnek. 
Ezen esetek a�dohányboltok által használt levelező 
rendszerek sajátosságai okán fordulhatnak elő. Az 
ND Nonprofit Zrt. ezért arra kéri a�dohányboltosokat, 
hogy a� jövőbeni tájékoztatások biztos célba érésé-
nek érdekében a�„levélszemét – SPAM” mappájukat 
is rendszeresen ellenőrizzék. 

Mindez – az elmúlt képzések részvételi tapasz-
talatait figyelembe véve – amiatt is fontos, mert az 
ND Nonprofit Zrt. kiemelten ellenőrzi azon eseteket, 
ahol maga a� koncessziójogosult kötelezettségként 
vállalta pályázatában a�képzéseken történő részvé-
telt. Ezen vállalás teljesítésének elmulasztása a�kon-
cessziós szerződés felmondását, következésképpen 
a�megszerzett koncesszió elvesztését eredményez-
heti. Az őszi sorozat első állomása szeptember 16-án 
és 17-én lesz Budapesten. A�képzés a�fővárosi, vala-
mint a�Pest megyei illetőségű koncessziójogosultak 
képzését hivatott szolgálni, továbbá pótképzési le-
hetőséget biztosít a�tavaszi képzési sorozatban részt 
nem vettek számára. 

AZ ODBE ELŐADÁSÁVAL BŐVÜL A�TEMATIKA

Az őszi képzéssorozaton a� résztvevők a� tavaszival 
azonos tematikával találkozhatnak, egy kiegészítéssel: 
az előadások sora az Országos Dohányboltellátó Kft. 
(ODBE) előadásával bővül. Az ODBE elsősorban olyan 
témákkal készül a�koncessziójogosultak és -gyakorlók 
számára, amelyek bemutatják a�céget, megismertetik 
az új ellátási rendszert, illetve megválaszolják a�bol-
tosoknál felmerülő gyakori kérdéseket. A�résztvevők 
fontos és hasznos információkat kapnak a�honlapról, 
annak használatáról, a� rendelési lehetőségekről és 
azok menetéről, a�kiszállítások gyakoriságáról és min-
den olyan témáról, ami elősegíti a�dohányboltok zök-
kenőmentes átállását. (Addig is érdemes felkeresni az 

ODBE honlapját a�www.odbe.hu-t, ahová folyamato-

san kerülnek ki az új információk – a�szerk.) 
A képzésen elhangzó további előadásokon az 

információk a�Nemzeti Dohányboltok jogszabályok-
nak megfelelő működését segítik elő, illetve minden-
napi működésüket támogatják. Az ND Nonprofit Zrt. 
célja, hogy az előadásokkal gyakorlati segítséget 
nyújtsanak a�trafikosoknak, megválaszolják a�felme-
rülő kérdéseket és eloszlassanak olyan tévhiteket, 
amelyek a�koncessziós szerződés felületes ismere-
téből származhatnak. Az előadásokat az őszi kép-
zési sorozatban, ahogy a� tavaszi képzések során 
is, az ND Nonprofit Zrt. előadása nyitja meg, amely 
két részből áll majd, a� jogszabályi környezet válto-
zásának, illetve a�koncessziós szerződés elemeinek 
ismertetéséből, valamint a�dohánybolt portál műkö-
désének bemutatásából. 

Habár immár két éve működik a�megváltozott 
kiskereskedelmi rendszer, az ND Nonprofit Zrt. to-
vábbra is állandó figyelmet fordít a� koncessziós 
szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek 
megismertetésére. A� zrt. előadásában gyakor-
lati példákkal illusztrálva igyekszik megmutatni, 
hogy milyen hibákat lát a� kötelezettségek betar-
tásakor. Szó esik a� pályáztatási rendszert érintő 
törvényi változásokról, a� koncessziós szerződés 
felbontásának módjáról és az öröklés kérdését 
érintő változásokról is. Az előadáson az érdeklő-
dők a� forgalmi adatgyűjtő rendszer struktúrájáról, 
működéséről, illetve az adatszolgáltatás során 
előforduló hibákról, problémákról is hallhatnak, 
amelyekre érdemes figyelmet fordítaniuk. Emellett 
megismerhetik az ND Nonprofit Zrt. által működ-
tetett dohánybolt portált, amelynek használata in-
gyenes, nem kötelező, ennek ellenére nagy segít-
ség lehet, hiszen néhány egyszerű lekérdezéssel 
többek között olyan beküldött adatokhoz juthat 
hozzá a�dohányboltos, mint a�trafik napi árbevéte-
le és nyitókészlete, ellen őrizhető a�készletforgalmi 
adatok adatteljessége, továbbá bejelenthetők raj-
ta a� hiányzó termékek. Az ND Nonprofit Zrt.-nek 
ezt az ingyenes szolgáltatását egyelőre még keve-
sen használják rendszeresen.

A képzéseken a� dohánybolti ellenőrzéseket 
végző hatóságok is jelen lesznek, tart prezentá ciót 
a� Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a� Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság is, akik szintén gyakorlati 
szemszögből igyekeznek tisztázni számos kérdést, 
például a�teendőket szüneteltetés, öröklés vagy en-
gedélymódosítás esetén. Emellett két további téma 
is a� képzések anyagát bővíti. Szakértő előadó is-
merteti, hogy az Európai Unió dohányirányelvének 
hazai bevezetése milyen változásokat hoz majd 
itthon, mire számíthatnak a�dohány-kiskereskedők. 
Egy másik szakértői előadásból pedig a� dohány-
termékek árképzéséről kapna képet a� résztvevők: 
Miért került ennyibe a�termék? Mekkora haszna van 
az előállítónak? Mekkora hányad az állam bevétele? 
Hogyan számolódik az árrés? – többek között ezek-
re a�kérdésekre is fény derül. 

Az őszi képzés miskolci időpontja szeptember 
29-én lesz, a� debreceni állomás időpontja egye-
lőre szervezés alatt áll. A� szeptember 16–17-i bu-
dapesti képzésen a� korábban megszokott módon 
8 órától lesz lehetséges regisztrálni, az elő adások 
9-kor kezdődnek és várhatóan 15.00 óráig tartanak. 
Ezt követően állítja ki az idei képzés teljesítéséről 
az igazolást az ND Nonprofit Zrt. a� jelen lévőknek. 
A�budapesti, Pest megyei  valamint miskolci érintet-
tek már megkapták az elektronikus tájékoztatást 
a� zrt.-től a� bővebb tudnivalókról. Az előzetes re-
gisztrációhoz szükséges formanyomtatvány a�www.

nemzetidohany.hu oldalon érhető el, amelyet min-
denképpen a� feltüntetett email címre szükséges 
visszaküldeni. A� képzés részvételi díját pedig kü-
lön számlaszámra kéri utalni az ND Nonprofit Zrt. 
A� jelentkezést és utalást érdemes legalább három 
nappal a�képzés előtt megtenni, hogy a�koncesszi-
ójogosultak regisztrációját időben rögzíteni tudja az 
ND Nonprofit Zrt.

GYARMATI PETRA
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