Tisztelt Koncesszió Jogosult és Gyakorló!
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) mindig is kiemelt figyelmet fordított a Nemzeti Dohányboltot
működtető Koncesszió jogosultaktól, gyakorlóktól kapott visszajelzések kezelésére. A hazai
dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer 2013. július 1. napját követő gyökeres átalakulása
óta eltelt több mint egy év tapasztalatait és az Országos Szakmai képzéseken az Önök által
jelzett hiányosságokat, problémákat az ND Nonprofit Zrt. összegezte és jogszabály
módosítási javaslatként továbbította a jogalkotó felé, azzal a céllal, hogy a létrejött új
rendszer finomhangolása és az Önök napi munkájának könnyebbé és hatékonyabbá tétele
megvalósuljon.
Az ND Nonprofit Zrt. fent leírt munkájának eredményeként a MAGYAR KÖZLÖNY 2014.
december 23. napján megjelent 2014. évi 183. számában közzétételre került a fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. (a továbbiakban: „Fdvtv.”) törvényt módosító alábbi két törvénymódosítás:
 a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény
 a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 2014. évi
XCVI. törvény
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fent megjelölt törvénymódosítások jelentősen érintik a hazai
dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer működését és ezáltal az Önök munkáját. Jelen
tájékoztató levél összeállításával az ND Nonprofit Zrt. segítő tájékoztatást kíván nyújtani a
változó jogszabályi környezet megismeréséhez.
I.

Az ND Nonprofit Zrt. feladatkörét érintő változások

Az ND Nonprofit Zrt. feladatköre az alábbi két tevékenységekkel bővült ki:
a.) Közreműködik a dohányzás visszaszorítását és az egészségvédelmet érintő
feladatokban, az alábbi tevékenységek ellátása útján:
- médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása,
- közösségi megjelenés,
- sportrendezvényeken történő megjelenés,
- leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő
együttműködés
- egészségvédelmi programokban történő részvétel.
b.) A dohánytermék –kiskereskedők országos szakmai képzésének megszervezése és
lebonyolítása.

Ezen rendelkezések a kihirdetést követő napon léptek hatályba, vagyis a Zrt.
feladatköre a fenti részletezett egészségvédelmi feladatokkal és oktatási
tevékenységgel ezen naptól bővült ki.

II.

Pályázati rendszert érintő változások
a.) Pályázat útján kiadható jogosultságok számának változása az állandó lakónépesség
számához viszonyítottan
A törvénymódosítás értelmében a kiadható jogosultságok darabszáma a korábbi 2000/db
fő helyett 3000 fő/db-ban került meghatározásra. Vagyis a pályázatok úgy kerülnek
kiírásra, hogy ha a településen az állandó lakosok száma a 3000 főt nem haladja meg,
akkor legfeljebb egy, ha meghaladja, akkor legalább egy és minden 3000 fő lakos után
további egy jogosultság kerül kiírásra. Ezen törvényi rendelkezés a már korábban
megszerzett dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok számát nem érinti, vagyis ha
egy településen a kiadható jogosultságok száma e törvényi rendelkezés értelmében
csökkent, a korábban átengedett jogosultságok tovább gyakorolhatóak azzal, hogy
bármely jogosultság gyakorlásának megszűnését követően e településen nem lehet
újabb pályázatot kiírni mindaddig, amíg ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően fenn
nem állnak az újabb jogosultság pályáztatásának feltételei.

Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, vagyis a
2015.01.07. napját követően kiírt pályázati eljárásokban alkalmazandó.
b.) Pályázat útján kiadható jogosultságok számának változása az állandó lakónépesség
változó számához viszonyítottan
A törvénymódosítás szabályozza az adott településen bekövetkező állandó
lakónépesség számában történő változásának hatását a kiadható jogosultságok
tekintetében. A pályázati eljárás során a kiadható jogosultságok számának
meghatározására szolgáló állandó lakosok számának a tárgyévet megelőző utolsó 3
évben a KSH által hivatalosan közzétett lakónépesség adatainak számtani átlaga alapján
kerül megállapításra.
Ezen törvényi rendelkezés a már korábban megszerzett dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultságok számát nem érinti, vagyis ha egy településen a kiadható jogosultságok
száma e törvényi rendelkezés értelmében csökkent, a korábban átengedett
jogosultságok tovább gyakorolhatóak azzal, hogy bármely jogosultság gyakorlásának
megszűnését követően e településen nem lehet újabb pályázatot kiírni mindaddig, amíg
ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően fenn nem állnak az újabb jogosultság
pályáztatásának feltételei.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, vagyis a
2015.01.07. napját követően kiírt pályázati eljárásokban alkalmazandó.
c.) Újabb pályázati kiírás megjelenésére vonatkozó rendelkezés változása
A törvénymódosítás értelmében főszabály szerint, minden a határozott időre megkötött
koncessziós szerződés határozott idő lejártától eltérő szerződés megszűnés esetében a
korábbi 45 nap helyett 120 napon belül kell az újabb pályázatot kiírni, figyelemmel a
kiadható koncessziós számokra vonatkozó megváltozott törvényi előírásokra.
Ha egy dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása – legalább két, 24
hónapon belül meghirdetett pályázati kiírást követően – az utolsó pályázati kiírás

eredményhirdetését követő 90. napon belül sem folyik, akkor az utolsó pályázat
eredményhirdetését követő 36 hónap elteltéig nem kötelező új pályázatot kiírni.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, vagyis a
2015.01.07. napját követően kiírt pályázati eljárásokban alkalmazandó.
d.) Elektronikus pályáztatás
A törvénymódosítás megteremtette a jogi lehetőség az elektronikus pályáztatásnak. A
pályázatok benyújtásának módját és további részletszabályait az aktuális pályázati
eljárást szabályozó Kiírás tartalmazza, így az esetleges elektronikus benyújtást is.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, vagyis a
2015.01.07. napját követően kiírt pályázati eljárásokban alkalmazandó.

III.

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet érintő változások
a.) Termékkör bővülés
A dohányboltban forgalmazható termékek és szolgáltatások köre, az alábbiakkal egészült
ki:
- rágógumi, mentolos cukorka és lapocska;
- tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye);
- a dohányboltban forgalmazható termékek általi átvételére, szállítására szolgáló
csomagolóeszköz, hordtasak, vagy hordtáska;
- előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének
feltöltésére irányuló szolgáltatás.

Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azaz a
fentiekben részletezett bővített termékkör és szolgáltatás 2015.01.07. napjától
forgalmazható, valamint nyújtható a dohányboltokban.
b.) Mozgóbolt útján történő értékesítés
Az Fdvtv. értelmében főszabály szerint a 3000 főt meg nem haladó állandó
lakónépességgel rendelkező településeken mozgóbolt útján történő dohánytermékkiskereskedelmi értékesítés kizárólag az állam jogosultsági körébe tartozó tevékenység,
mely jogosultságot a főszabálytól eltérően az állam akként is gyakorolhatja, hogy a
településhez legközelebb eső egy, vagy több dohánytermék-kiskereskedővel e feladat
ellátására szerződést köt.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azaz a
fentiekben részletezett mozgóbolt útján történő értékesítésre vonatkozó megállapodás
a koncesszió jogosult, gyakorló és a koncesszióba adó között 2015.01.07. napjától
köthető.
c.) Koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszűnése
A megkötött koncesszió szerződés a törvény módosítás értelmében közös
megegyezéssel is megszűntethető a koncesszióba adó által, ha és amennyiben azt a
forgalmi adatok indokolttá teszik, vagy a dohánytermék-kiskereskedő erre irányuló
kérelmét előterjesztette.

Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azaz a
fentiekben részletezett koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő
megszűnése e törvényi rendelkezés szerint 2015.01.07. napjától alkalmazható.
d.) A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnése
A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnési eseteit az Fdvtv. 14. §-a
tartalmazza, melyek a megjelent törvénymódosítás révén kiegészítésre került. Így a
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik, ha a dohánytermék-kiskereskedő
az adatszolgáltatási kötelezettségének egy hónapban összesen legalább 5 napon
keresztül alapos ok nélkül nem tesz eleget.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lépett hatályba, az a
fentiekben részletezett megszűnési ok 2015.01.07. napjától alkalmazandó.
e.) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó vámhatósági
engedély visszavonása
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó vámhatósági
engedély visszavonási eseteit az Fdvtv. 23. §-a tartalmazza, melyek a megjelent
törvénymódosítás révén kiegészítésre került. Így a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység folytatására vonatkozó vámhatósági engedély visszavonásra kerül, ha a
dohánytermák-kiskereskedő tevékenységét az engedélyben foglalt telephelytől eltérő
helyen is folytatja.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 40. napon lép hatályba, az a fentiekben
részletezett megszűnési ok 2015.02.01. napjától alkalmazandó.
f.) Dohánytermék-kiskereskedő egyéni vállalkozó elhalálozása
A megjelent törvénymódosítás a koncessziós szerződés szigorú szabályozását áttörve
lehetővé teszi az egyéni vállalkozó halála esetén a megkötött koncessziós szerződésnek
az örökös(ök) általi tovább vitelét az alábbi feltételek együttes fennállása esetében:
- az örökös maga is egyéni vállalkozó és megfelel az Fdvtv.-ben, valamint a
Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
- a kérelmező örökösi tényét a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt
nyilatkozattal kell igazolnia,
- több örökös esetében a jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről
közokiratba foglalt megállapodást kell, hogy kössenek és az állam felé a
kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges
felelősséget vállaljanak,
- a tevékenység folytatására vonatkozó igényt az örökhagyó egyéni vállalkozó
halálát követő 30 naptári napon belül kell bejelenteni, az ND Nonprofit Zrt.-hez,
- az örökhagyó egyéni vállalkozó halálát követő 1 naptári éven belül kell benyújtani
az örökös(ök)nek a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot
(hagyatékátadó végzést) az ND Nonprofit Zrt.-hez.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azaz a
fentiekben részletezett egyéni vállalkozó halálára vonatkozó rendelkezések 2015.01.07.
napjától alkalmazhatóak.

g.) A Vámhatóság által kiszabható bírság összege
Az Fdvtv. 22. §-a értelmében a Vámhatóság bírság kiszabására jogosult, melynek legkisebb
kiszabható összegét jelen törvénymódosítás csökkentette, így az a korábbi 200 ezer Ft-ról
30 ezer Ft-ra csökkent.
Ezen rendelkezés a törvény kihirdetését követő 40. napon lép hatályba, az a fentiekben
részletezett megszűnési ok 2015.02.01. napjától alkalmazandó.

A dohánytermék-kiskereskedők 2015. szeptember 1. napjától a dohánytermékeket
kizárólag a dohánytermék-kiskereskedelmi ellátón keresztül lesznek jogosultak
beszerezni. A törvénymódosítás értelmében dohánytermék-kiskereskedelmi ellátó a
személy, amelyet az állam – ha a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenységet maga
látja el – a dohánykiskereskedelem-ellátási feladatok elvégzésének céljára gazdasági
társaságformájában létrehozott, vagy amellyel – ha e tevékenységet nem maga látja el
– e feladatok elvégzésére koncessziós szerződést kötött. A fent leírtakra tekintettel az
új ellátási rendszerre vonatkozó bővebb információkat a törvény szerint meghatározott
dohánytermék-kiskereskedelmi ellátó fogja közzétenni az érintettek számára

