Tárgy: Tájékoztatás felhatalmazó levél változó adattartamával kapcsolatban

Tisztelt Dohánytermék-Kiskereskedő Partnerünk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. évben lezajlott minisztériumi változások okán a
koncesszióba adó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódlással megszűnt. A
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szervezésének szakmai irányítása az állami
vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter feladatkörébe tartozik, melyet
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét meghatározó 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (A
továbbiakban: Kormányrendelet) 144. §-a értelmében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: Miniszter) lát el. A miniszter tevékenységét a
Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.
A leírtak alapján MI AZ ÖN TEENDŐJE?
Kérjük, hogy amennyiben akár Koncesszió Jogosulti, akár Koncessziót Gyakorlói
bankszámlájában bármi változás következik be, úgy ne felejtse teljesíteni azon szerződéses
kötelezettségét, mely alapján a kereskedelmi bankok számára új felhatalmazó levelet
szükséges benyújtania a koncessziós szerződés mellékletét képező adatlaptól eltérő
kedvezményezetti adatokkal:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési
/ bankszámlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

Miniszterelnöki Kormányiroda
10032000-00345868-00000000

Tájékoztatjuk, hogy megkötött koncessziós szerződés együttműködési kötelezettsége
értelmében Ön köteles a Koncessziót gyakorló új fizetési bankszámláját, valamint a
korábban benyújtott felhatalmazó levél adataiban bekövetkező változást bejelenteni az ND
Nonprofit Zrt. részére a koncessziós szerződés időtartama alatt.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fentieknek nem megfelelő kitöltött és benyújtott felhatalmazó
leveleket az ND Nonprofit Zrt. nem fogja befogadni. Korábban az ND Nonprofit Zrt. részére
benyújtott és Társaságunk által rögzített Felhatalmazó levelek módosítása nem
szükséges.
Kérjük, hogy a jövőben a fentiek szerint töltsék ki és használják a felhatalmazó leveleket.
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Koncessziós szerződés 4. sz. melléklete:
FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt
…………………………………...…………………………………...
…………………………………..…………………………………...
(számlavezető neve és címe)
Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámla terhére az alább megnevezett Kedvezményezett
által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére.
A felhatalmazás a ………….. településkódú dohány-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló
Koncessziós Szerződésből eredő fizetési kötelezettségem nem teljesítésének esetére vonatkozik, a
következőkben foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos
megnevezése:
Felhatalmazással érintett
bankszámlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési/
bankszámlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:

Miniszterelnöki Kormányiroda
10032000-00345868-00000000

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap
…………………………………………
Fizető fél számlatulajdonos
A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást
nyilvántartásunkba bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

tudomásul

vettük,

azt

Záradék:
A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a
Miniszterelnöki Kormányiroda Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos
számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Kelt: ..........................., ...... év, ................... hó ..... nap
...............................................................
Fizető fél fizetési számlájának vezetője

