
A siófoki Hotel Azúrban megrendezett konfe-

rencia „felvezetéseként” a szervezők, illetve 

a főtámogatók köszöntését hallhatta a közel három-

száz dohányboltos résztvevő. Elsőként a fővédnök, 

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter üd-

vözlő üzenetét tolmácsolta Frész Miklós, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Állami  Szerződé-

sek Főosztályának vezetője. Ezután Vándor Ágnes, 

a PPH Media ügyvezető igazgatója, majd dr. Esküdt 

Gábor, az ND Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, végül 

Gyarmati Petra, a Tobacco Magazin főszerkesztője 

köszöntötte az egybegyűlteket.

Tobacco Hungary konferencia

Piros betűs 
trafikünnep 
Siófokon

A Tobacco Magazin – az ND Nonprofit Zrt.-vel  

közös szervezésben – 2017. október 19–20-án  

első alkalommal rendezte meg  

hagyományteremtőnek szánt éves konferenciáját.  

A rendkívül sikeres szakmai összejövetelről  

az alábbiakban olvashat ízelítőnek szánt összefoglalót.

TOBACCO
HUNGARY 
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Hasznos információk az
ND Nonprofit Zrt.-től

A Tobacco Hungaryn az ND Nonprofit Zrt. teljes mű-

ködését lefedve minden szakterület képviseltet-

te magát. Központi standjuknál elérhető kollégáik 

egyfajta kihelyezett ügyfélszolgálatként a  résztve-

vők minden kérdésére igyekeztek választ adni. Az 

érdeklődők részletekbe menő tájékoztatást kaphat-

tak a  koncesszió-ellenőrzésről, termékregisztráció-

ról, szoftverminősítésről, valamint a forgalmi adatok 

küldéséről.

Minden résztvevő számára hasznos tudniva-

lókat tartogattak az ND Nonprofit Zrt. munkatársai-

nak elő adásai is. A konferencia szakmai programja 

„Az ND Nonprofit Zrt. testközelből” című előadás-

sal indult. Dr. Esküdt Gábor, az ND Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatója bemutatta a  Társaság szervezeti 

felépítését, vázolta a  szakterületek közötti munka-

megosztást, beszélt az ND Nonprofit  Zrt. dohány-

piacon betöltött szerepéről, tevékenységéről, amely 

magába foglalja a  kapcsolattartást valamennyi do-

hánypiacon tevékenykedő résztvevővel, a  velük 

történő együttműködést, az egészségvédelmet és 

a fiatalkorúak védelmét érintő feladatokban történő 

szerepvállalást, valamint a  kiskereskedők számára 

a szabályos működéssel kapcsolatosan nyújtott el-

igazítást, felvilágosítást is. A  vezérigazgató ismer-

tette azokat a  szolgáltatásokat, amelyekkel segítik 

a  trafikosok munkáját, kezdve az ügyfélszolgálati 

irodától az online kapcsolattartáson, az ellenőrök 

személyes támogatásán át a különböző oktatásokig, 

továbbképzésekig. Összehasonlító elemzést adott 

évekre bontva a Nemzeti Dohányboltok értékesítési 

árbevételének alakulásáról. Külön kiemelten kerül-

tek bemutatásra az e-cigaretta töltőfolyadék piacán 

látható trendek. A 2017-es év elejétől indult árbeje-

lentési rendszer gyártói, importőri kihasználtságá-

nak ismertetése mellett bemutatásra került az ND 

Nonprofit Zrt. Dohánybolt portál új támogató funk-

ciója is, mely segítséget nyújt a  károsanyag-tartal-

mak megjelenítésében és ezáltal a fogyasztók teljes 

körű tájékoztatásában.

Mindent a koncesszióról

A konferencia második napjának első előadásán dr. 

Fekete István, az ND Nonprofit Zrt. jogi és ellenőrzé-

si igazgatója a koncessziókhoz és a kijelölésekhez 

kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, az ND 

Nonprofit Zrt. által végzett – adminisztratív és hely-

színi – ellenőrzési tevékenységről beszélt, ismertet-

te, hogy pontosan mely területekre terjed ki az ND 

Nonprofit Zrt. jogköre. A  helyszíni ellenőrzés kizá-

rólag a pályázati vállalásban és a koncessziós szer-

ződésben foglaltak vizsgálatára terjed ki – hangsú-

lyozta a jogi és ellenőrzési igazgató. Az ellenőrzési 

tevékenységről néhány adatot is említett: 2013 óta 

29 750 adatváltozást bejelentő adatlapot rögzítet-

tek, 2016-ban összesen 700 nap helyszíni ellenőr-

zést végeztek, melynek során az ellenőrök 138 ezer 

kilométert tettek meg. Dr. Fekete István arról is be-

számolt, hogy az ND Nonprofit Zrt. 10 ellenőre min-

den dohányboltot évente legalább egy alkalommal 

ellenőriz, ami 2017-ben eddig 6000 helyszíni ellen-

őrzést jelentett. Az ND Nonprofit Zrt. az ellenőrzés 

mellett széles körű ügyfélszolgálati tevékenységet 

is folytat, melynek kiemelt feladatai a  tájékoztatás, 

a koncessziós szerződések megkötése, megszünte-

tése, záradékolás aláíratása, valamint az éves szak-

mai képzések szervezése. Ez utóbbi tevékenységről 

az előadó megemlítette, hogy összesen 3825 kon-

cesszió jogosult vállalta az éves szakmai képzés tel-

jesítését, amelyet 2017-ben az eddig lezárult 8 kur-

zus során 2767 jogosult teljesített. Az ellenőrzési 

tapasztalatokról elmondta, hogy a koncessziós szer-

ződések, valamint a jogszabályban foglalt rendelke-

zések megszegése közül a leggyakoribb az 5 napot 

meghaladó folyamatos zárva tartás, de ennek gya-

korisága is pozitív irányban változik, míg 2016-ban 

1976 ilyen esetet tártak fel az ellenőrök, addig idén 

ez a szám 924 volt, ami 46%-os csökkenést jelent. 

Tekintettel arra, hogy pontos számadatokat csak az 

év végével kaphatunk, így jelenleg csak az a trend 

látható, hogy a Dohányboltok megfelelő működése 

pozitív irányba változik. 
»

Dr. Esküdt Gábor, 

az ND Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Vándor Ágnes, 

a PPH Media ügyvezető igazgatója

Dr. Fekete István, 

az ND Nonprofit Zrt. jogi és ellenőrzési igazgatója
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Zárjegyre váltva

Demeter Zsuzsanna, Nemzetgazdasági Miniszté-

rium, Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály Jö-

vedéki Adó és Ökoadók Osztályának vezetője 

a modern jövedéki szabályozás dohánypiaci vonat-

kozásairól beszélt. Ismertette a  2017. január 1-jétől 

életbe lépett változásokat, az adójegy szerepének 

módosulását, a  speciális szabályozás, a  jövedéki-

adó-mértékek és az adóraktár szabályozásának vál-

tozását, valamint a  kiskereskedelmi eladási ár fel-

tüntetésének új szabályait.

Nem a trafikok, hanem a feketepiac
a fókusz

„A hatósági szemmel is tökéletes dohánybolt – Mit 

ellenőriz a NAV?” – kérdésre Horváth Antal, a NAV 

jövedéki főosztályának vezetője válaszolt előadásá-

ban, és emellett egyéb aktuális kérdésekre is kitért. 

A főosztályvezető áttekintette a dohánypiacra vonat-

kozó legfontosabb jogszabályokat, amelyek az en-

gedélyezés, a  zárjegyek, az értékesítés/árképzés, 

valamint az ellenőrzés területét érintik. A szakember 

az ellenőrzésekről elmondta: A „trafik” nem ellenőr-

zési célcsoport, a 2016-ban lefolytatott összes vám-

hatósági ellenőrzés mindössze 0,8%-át végezte az 

adóhatóság a  dohánytörvény alapján. A  főosztály-

vezető a hatósági tapasztalatokról elmondta: mun-

kájukban a feketepiac visszaszorítására összponto-

sítanak. Ennek eredményeképpen 2016-ra egy év 

alatt 10,7%-ról 6,4%-ra zsugorodott a feketepiac ará-

nya. Elmondta, hogy a dohányboltokban tapasztalt 

jogsértések leginkább az adminisztratív jellegű mu-

lasztásokra korlátozódnak, mint például az egyéb 

termék forgalmazás bejelentésének elmulasztása, 

a bejelentettől eltérő nyitvatartási idő, a foglalkozta-

tott bejelentésének elmulasztása. A kérdésre, hogy 

„milyen az »ideális« dohánybolt az adóhatóság sze-

rint?”, a  főosztályvezető a  következő választ adta:  

„A termékkínálatát tekintve sokszínű; működését 

tekintve jogkövető; a  NAV szemszögéből tekint-

ve: olyan, mint eddig.” Az előadó a 2013. július 1-jé-

től működő forgalmazási rendszert ideálisnak tart-

ja. A termékpálya zártsága, a beszerzési csatornák 

centralizáltsága által kiemelt hangsúlyt kaphat a fe-

ketepiac visszaszorítása – fogalmazott a NAV főosz-

tályvezetője, aki végül felidézett néhány emlékeze-

tes, a  dohánytermékekkel kapcsolatos jogsértést, 

kiemelt felderítést a  repülőgépes csempészettől 

egy nagy kapacitású illegális dohányüzem leleple-

zéséig.

Egyre javuló teljesítmény

A NAV mellett a  másik, a  Nemzeti Dohányboltok 

ellenőrzéséért felelős hatóság, a  Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Straté-

giai Főosztályának vezetője, Dr. Eitmann Norbert 

„Első a  fogyasztó! – Fogyasztóvédelmi szempon-

tok a  dohányboltok ellenőrzése kapcsán” című 

előadásának bevezetésében vázolta a  fogyasztó-

»

Demeter Zsuzsanna, 

a Nemzetgazdasági Miniszté rium, Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály 

Jövedéki Adó és Ökoadók Osztályának vezetője

Horváth Antal, 

a NAV jövedéki főosztályának vezetője

Dr. Eitmann Norbert, 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Stratégiai  

Főosztályának vezetője
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védelmi intézményrendszer 2017. január 1. után 

életbe lépett átalakulását, melynek következté-

ben beolvadás útján megszűnt az NFH, és a stra-

tégiai irányítást az általános jogutód, az NFM vet-

te át. Ezzel párhuzamosan 197 járásban megjelent 

a  fogyasztóvédelem. A  fogyasztóvédelmi ható-

ság ellenőrző szerepéről az előadó elmondta: ez 

a szerep a dohányboltok esetében kiterjed a fiatal-

korúak védelmét szolgáló előírások betartásának 

ellenőrzésére; a  dohánytermékek csomagolására 

és forgalmazására vonatkozó előírások betartásá-

nak ellenőrzésére; a  cigaretták kátrány-, nikotin-, 

szén-monoxid-tartalmának monitoring vizsgálatá-

ra, valamint a  dohányregisztrációra. A  fiatalkorú-

ak védelmét szolgáló előírások megsértőit sújtó 

jogkövetkezményekről is szólt a  főosztályvezető. 

Többek között elmondta, hogy a  hatóság már az 

első jogsértéskor is bírságot szabhat ki, a  jogsze-

rű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, meg-

tilthatja az áru értékesítését, elrendelheti az üzlet 

ideiglenes bezárását. A  fogyasztóvédelem a  fia-

tal korúak védelmét szolgáló előírások betartá-

sát fiatalkorú megbízott közreműködésével, vagy 

megfigyelési módszerrel ellenőrizhetik. A 2016-os 

ellenőrzési tapasztalatokról elmondta: az év so-

rán a fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások be-

tartásának fogyasztóvédelmi ellenőrzései során 

980 próbavásárlás történt, ebből 365 esetben ki-

szolgáltak fiatalkorú vásárlót, ebből 302 üzlet volt 

Nemzeti Dohánybolt, itt 72 esetben szolgáltak ki 

fiatalkorú vásárlót.

Összehangolt, rugalmas kiszállítás

A dinamikus útvonaltervezésről és a hatékony ellá-

tásról beszélt előadásában László Attila, az ODBE 

ellátási lánc vezetője, aki felidézte az ODBE indu-

lásának mindössze öt hónap alatt végrehajtott elő-

készítő munkáját, melynek során 800 alkalmazott 

felvételét és felkészítését végezték el, és amely-

nek végén egyszerre 9 depóban kezdődött meg 

a munkavégzés. Az ellátás minőségének javulását 

László Attila néhány számmal érzékeltette: 2015-

ben átlagosan havonta 6,5 esetben fordult elő 

a kért kiszállítási naptól eltérő dátumon történő ki-

szállítás, ilyen eset az idei évben nem fordult elő. 

A  jogos reklamációk száma is drasztikusan csök-

kent: két éve 267 esetben fordult elő, 2017-ben 

46-szor. Az ügyfelekkel történő kommunikáció ha-

tékonyságának javulását jelzi, hogy míg két éve 

4818 beszélgetést bonyolítottak le ügy feleikkel, 

amelyek átlagos hossza 3 perc 28 másodperc volt, 

addig az idén lezajlott 6590 beszélgetés átlagos 

hosszúsága 1 perc 35 másodperc volt. Az ODBE 

ellátási lánc vezetője ezután a  2016 júniusában 

elindított újításukat, az idén országosan beveze-

tett DRP – dinamikus útvonaltervezés – projekt-

jüket mutatta be. A  DRP, egy az ODBE igényeire 

fejlesztett útvonaltervező szoftver, ami webes fe-

lületen érhető el a  jogosult felhasználók számára, 

és amely biztosítja a kiszállítások gyorsabb, össze-

hangolt, rugalmasabb, hatékonyabb lebonyolítá-

sát, az ellátás optimalizálását.

»
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Elengedhetetlen a további termékkör-
bővítés

Lengyel Antal, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szö-

vetségének elnöke „Érdekképviselet és lobbi – Asz-

szisztencia az MKDSZ-től” című előadásában az ösz-

szefogás, együttműködés fontosságáról beszélt. 

Összefoglalta az elmúlt évek dohánypiaci változá-

sait, ismertette a közös erőfeszítéssel elért eredmé-

nyeket, többek között szólt a termékkörbővítésekről, 

a  kiadható jogosultságok számának csökkentésé-

ről, a  vasárnapi nyitva tartás tilalmának feloldásáról. 

A problémák között említette, hogy a tömegtájékoz-

tatás még mindig csak felszínesen számol be a trafi-

kosok problémáiról. Beszélt a beragadó készletekről 

is, amelynek összege végül 1,6 milliárd forintra csök-

kent ugyan, de ezt a mennyiséget a trafikosoknak kel-

lett selejtezniük. Ez nem fordulhat többé elő – hang-

súlyozta az elnök. Lengyel Antal ezután a  jelenlegi 

problémákról, a mostanáig elért eredményekről, va-

lamint a  közelmúltban megújult szövetség előtt álló 

feladatokról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a rendszer 

hosszú távú működőképességének biztosításához 

további termékbővítésre van szükség. Beszámolt ar-

ról, hogy a  szövetség dolgozik az indulás óta eltelt 

időszak kiértékelésén, annak felülvizsgálatán. Meg-

vizsgálják többek között, hogy a pályázat idején tett 

vállalások – nyitva tartás, szüneteltetés stb. – jelen-

leg is aktuálisak, életszerűek-e. Az elnök kitért a soha 

nem látott mértékű fluktuáció problémájára, és az el-

vándorlás okaira is, amelyek között talán a  legnyo-

mósabb a  kiégés veszélyét hordozó embertelen, 

nyomasztó munkakörnyezet, melynek egyik lénye-

ges eleme az emberi szenvedés dobozokon megje-

lenő sokkoló grafikus ábrázolása. Lengyel Antal ez-

után ismertette a  szövetség 2017/2018-ra tervezett 

projektjeit, köztük a  Dohánymúzeum létrehozását,  

a trafikosok szakmai továbbképzését szolgáló Tra fik-

akadémiát, a  Szabadegyetemet, az Etikai kódex ki-

dolgozásának szükségességét, valamint hangoztatta: 

a megújult MDKSZ végső célja a köztestületté válás.

A konferencia első napjának estéje a kikapcso-

lódásé, a felhőtlen szórakozásé volt. A résztvevők az 

este folyamán ismerkedhettek egymással, valamint 

a partnerek újdonságaival, rapid randin, koktél mel-

lett  beszélgethettek egy az ország más részéről ér-

kezett kollégával, és élvezhették a szálloda wellness 

szolgáltatásait. Vacsora után Janklovics Péter stand 

up comedy műsora szórakoztatta a  résztvevőket, 

majd hajnalig tartó buli következett.

Lojális Ön a vízadagolóhoz? 

„Costumer experience a gyakorlatban – Mitől lesz tel-

jes a vásárlói élmény?” – tette fel a kérdést előadása 

címében Herczeg Zoltán, a Phantom Shopping ügyve-

zetője. Az előadó számos gyakorlati példával szemlél-

tette, hogyan lehet megfelelni a vásárlói elvárásoknak, 

miként és mennyit profitálhat egy dohánybolt azzal, ha 

felülmúlja a vevők várakozásait, illetve elmondta, hogy 

milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy 

a vásárló elégedetten távozzon üzletünkből, és ennek 

mi a lehetséges kézzelfogható hozadéka? 

»
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Online felületek a trafikok
szolgálatában

A „Digitálisan jön a segítség” című, Gyarmati Petra, 

a  Tobacco Magazin főszerkesztője moderálásával 

zajló kerekasztal-beszélgetésen piaci szereplők és 

az ND Nonprofit Zrt. képviselője a digitális felületek 

nyújtotta előnyökről, lehetőségekről, azok kiakná-

zásáról folytattak eszmecserét. A  résztvevők a  kö-

vetkező kérdésekre adtak választ: Az egyes piaci 

szereplők milyen online segítséget nyújtanak a do-

hányboltosoknak, amelyeket érdemes kihasználni? 

Milyen kérdésekre, kihívásokra készítenek fel a piaci 

szereplők online felületei? Miért érdemes használni 

az ND Nonprofit Zrt. Dohánybolti portálját? Akik be-

szélgettek: Andrásik Sándorné (ND Nonprofit Zrt.), 

Fekete-Buzma Tímea (Philip Morris Magyarország), 

Zólyomi Zsuzsanna (BAT Pécsi Dohánygyár Kft.) és 

Tóth Zoltán (DigInStore). Az asztalnál helyet foglaló 

cégeknek közös jellemzője, hogy mindegyik olyan 

online tartalmat, szolgáltatást nyújt a  dohánybolto-

soknak, amely segíti őket a napi munkában, az ered-

ményesebb működésben.

Tanuljunk egymástól!

A Tobacco Magazin Arcok a pult mögött rovatának 

LIVE változatában Trafikos best practice címmel Szöl-

lősi Balázs, az Év Boltja verseny egyik nyertes trafi-

kosa beszélt az útról, amit üzletével a  kezdetektől 

a díj elnyeréséig megtett. Felidézte a „tragikus” kez-

detet, amikor még kizárólag dohányterméket forgal-

maztak. Az „újratervezés” során az alapterület növe-

lése mellett (68-ról 170 négyzetméterre), brutálisan 

megnövelték a  választékot. Jelenleg például csak 

whiskyből 250-félét tartanak, a  választékban épp 

úgy szerepel a 300 ezer forintos Ararat brandy, mint 

kubai, dominikai vagy venezuelai rumok és mintegy 

50-féle kézműves sör. Volt minderre kereslet Kecs-

keméten? Nem – válaszolta a SpiritStore tulajdonosa, 

rendkívül erős, hatékony, többcsatornás marketing-

tevékenységgel teremtették meg azt (a márkázástól 

a saját újságon keresztül egészen a reklámokig, pro-

móciókig és a  társadalmi szerepvállalásig terjed ez 

az aktivitás). Az üzlet sikerében Szöllősi Balázs meg-

határozó szerepet tulajdonít munkatársainak, az úgy-

nevezett Spiritbrigádnak, akiknek a folyamatos szak-

mai fejlődését a  saját szervezésű Spirit Akadémia 

keretében biztosítja. A  kecskeméti trafiktulajdonos 

így foglalta össze ars poeticáját: „Merj magad lenni! 

Csinálj mindent, amit szabad! Szeresd a vásárlóidat, 

de sokkal inkább a kollégáidat!”

Közösen a feketepiac ellen

A konferencia utolsó szakmai előadásán dr. Papp 

Kálmán, a JTI Hungary Zrt. Jogi és Vállalati Kapcso-

latok Igazgatója arról beszélt, hogy miért kiemelt 

fontosságú az ágazat szereplői számára az egyre 

növekvő problémát jelentő illegális dohánykeres-

kedelem elleni küzdelem. A nagyságrend sokkoló: 

minden 10 elszívott cigarettából 1 illegális; több mint 

500 milliárd illegális cigarettát szívnak el évente az 

OECD adatai alapján; összességében az illegális 

dohánykereskedelem egészét tekintve a  világ 4. 

legnagyobb volumenét adó „dohánygyárnak” felel 

meg. Az illegális dohánykereskedelem megfoszt-

ja a gazdaságot a dohánytermékek adójából szár-

mazó bevételektől, aláássa a közegészségügyi cé-

lokat, és nem utolsósorban pénzügyi forrást jelent 

a komoly bűnszervezetek és a  terroristák számára 

– figyelmeztetett az igazgató, majd ismertette az 

elmúlt időszak lefoglalási adatait, valamint néhány 

kiemelkedő ügyet a  közelmúltból. Mivel támogat-

hatják a dohánypiaci szereplők az illegális dohány-

kereskedelem elleni küzdelmet? Az igazgató vála-

sza: a JTI Magyarország szorosan együttműködik az 

adóhatósággal; rendszeresen, kölcsönösen szol-

gáltatnak adatokat egymásnak. A  vállalat emellett 

többek között közreműködik a lefoglalt nagy meny-

nyiségű dohánytermékek eredetiségének megha-

tározásában, szakértői segítséget nyújt, képzési 

programokat, rendszeres találkozásokat szervez, 

kockázatelemzést végez az illegális dohánykeres-

kedelem elleni küzdelem keretében. 

Császár László

Szöllősi Balázs,  

az Év Boltja verseny egyik nyertes trafikosa

dr. Papp Kálmán,  

a JTI Hungary Zrt. Jogi és Vállalati Kapcsolatok Igazgatója
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