Tájékoztatás az ODBE Kft. által 2015. december 7. - 2015. december
13. közt alkalmazott ideiglenes intézkedésekről

Tisztelt Koncesszió Jogosult, Koncessziót Gyakorló, Kijelölt!
Ahogy arról már korábban is tájékoztattuk Önt, 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 a dohánytermék-kiskereskedelem integrált
ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény. A
hivatkozott törvénymódosítás jelentősen megváltoztatta a dohány-kiskereskedelmi ellátási
rendszert.
Az Fdvtv. kiegészült 2. § (3) bekezdése, valamint a módosult 4/A. § értelmében az állam a
dohánykiskereskedelem-ellátási feladatokat jelentő koncessziós jogosultságot koncessziós
szerződés megkötésével 20 éves határozott időtartamra átruházta az Országos
Dohányboltellátó Kft. (a továbbiakban: ODBE Kft.) részére. A jogszabály-módosítások
hatálybalépésével 2015. november 2-től a kiskereskedői Általános Szerződési
Feltételek kihirdetésével megkezdte működését az ODBE Kft.
Az ODBE Kft. weboldalán (www.odbe.hu) 2015. október 21-én elindult a kiskereskedők
on-line regisztrációja, melynek végrehajtása elengedhetetlenül szükséges volt a későbbi
kiskereskedői megrendelések leadásához.
Az ODBE Kft. 2015. november 2-án az alábbi 9 telephelyen kezdte meg tevékenységét a C
& C szolgáltatás biztosításával, mely tevékenység 2015. november 16. napjával vált
teljessé. Ezen időponttól kezdődően valamennyi depó vonatkozásában elindult az online
megrendelői felületen leadott megrendeléseknek a dohányboltokba történő kiszállítása.
Depó címe

Depó

4030 Debrecen,
Mikepércsi út hrsz. 0493/64/C
Debrecen
(Nemzetközi Repülőtér Trimodális Logisztikai
Központ)
9027 Győr,
Győr
Csókás utca 4.
3531 Miskolc,
Miskolc
Hold u. 2.
Pécs
7630 Pécs, Eperfás út 2.
6728 Szeged,
Szeged
Budapesti út 34.
8000 Székesfehérvár,
Székesfehérvár
Zsurló utca 17. A épület
1/4

Szolnok
Vecsés
Zalaegerszeg

5000 Szolnok, Újszászi út, Hrsz. 091/11
2220 Vecsés,
Lőrinci út 59-61.
8900 Zalaegerszeg,
Ságodi út 128.

Az egyes dohánypiaci beszállítók szakaszosan kötötték meg a beszállítási szerződéseket az
ODBE Kft.-vel, melyből következően az egyes terméke rendelhetősége időben megoszlott. A
Philip Morris Magyarország Kft. és az Imperial Tobacco Kft. csak jóval a többi dohánypiaci
beszállító után csatlakozott az új ellátási rendszerhez, így termékeik betárolási folyamata
csak ezután kezdődhetett meg az ODBE Kft. logisztikai központjaiba. Ezen gyártók
termékeinek rendelhetősége 2015. december 04. napjától vált lehetővé, melyek
leghamarabbi értékesítésére 2015. december 07. napján kerülhetett sor.
A fent leírtakból adódódóan a piacon megjelenő készlethiány, valamint a közelgő ünnepek
előtt tapasztalható megnövekedett forgalom markáns keresletet idézett elő a
dohánytermékek piacán.
Az ODBE Kft., szem előtt tartva az ellátási biztonság garantálásának követelményét, a
jelenlegi kivételes piaci helyzet stabilizálódása érdekében az ÁSZF vonatkozó pontjaira
tekintettel az alábbi ideiglenes intézkedéseket hozta a 2015. december 7-től 2015.
december 13-ig tartó időszakra vonatkozóan:





A kiskereskedőknek a normál kiszállítási napokra, délelőtt 12 óra helyett reggel
9 óráig kell a bolt vagy boltok megrendelését leadnia.
A Cash & Carry üzletekben rendelési darabszám limit lesz beállítva; csak
bizonyos mennyiségű C&C megrendelést fog az ODBE Kft. felvenni minden
nap, továbbá a rendelések leadási határidejét 12:00-ra módosítja az összes
logisztikai központjában. A limit elérését követően nem lesz lehetőség C+C
megrendelést leadni. Sikeres megrendelést követően az áru természetesen a
C&C raktárból nyitvatartási időn belül elvihető.
Az ad-hoc megrendelések felvételét és kiszállítását az ODBE Kft. szünetelteti az
egész országban erre a hétre.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ODBE Kft. által bevezetett fenti rendelkezések
összhangban állnak az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseivel és átmeneti jellegűek, így
akár már a kijelölt határidőn belül feloldhatóak, amennyiben ezt a körülmények előbb
indokolják.
A fentiek alapján az ODBE Kft. kéri szíves megértését és türelmét.
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