
Kérelem  

a koncessziós szerződésben vállalt működési forma módosításának 

engedélyezésére  

 

 

Alulírott  ...........................................................................  Koncesszió Jogosult 

(állandó lakóhely:  ...................................................................... ,  

születési hely, idő:  ..................................................................... ,  

anyja neve:  ................................................................................ ,  

személyi igazolványszám:  ......................................................... ,  

adóazonosító jel:  ....................................................................... ) 

 

és úgyis, mint 

 

 ..........................................................................................  Koncessziót gyakorló  

(székhely:  ................................................................................. , 

egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:  ..................................... , 

adószám:  .................................................................................. ) 

 

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 

szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 13. § (11) bekezdésben1 

foglaltakra tekintettel együttesen az alábbi kérelmet terjesztjük a Koncesszióba adó részére. 

 

Kérjük a Koncesszióba adó jóváhagyását, hogy a jelen kérelemben megjelölt koncessziós 

szerződésszámú Nemzeti Dohánybolt üzemeltetését a jövőben egyéni vállalkozói működési 

forma helyett, az Fdvtv. 13. § (1) b) pontja szerinti formában üzemeltessük. 

 

A ………………………………….………………... (település/kerület) vonatkozásában 

dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság átengedésére kötött, HU………./…………… 

szerződésszámú koncessziós szerződésben vállalt működési formát közös megegyezéssel 

módosítani kívánjuk. 

  

A kérelem benyújtásával kijelentjük, hogy nem áll fenn sem élő, sem már megszűnt 

dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása kapcsán kötött koncessziós 

szerződésből eredő koncessziós díj, vagy kötbér tartozásunk, illetve feljogosításból eredő 

jogosultsági díjtartozásunk a Magyar Állammal szemben, továbbá a kérelem benyújtásakor 

nincs velünk szemben a Magyar Állam által indított fizetési meghagyásos eljárás 

folyamatban. 

                                                           
1 (11)

 * 
 Az egyéni vállalkozó a részvénytársaság útján a 8. § (1) bekezdésében meghatározott személynél 

kezdeményezheti a koncessziós szerződés módosítását, ha a tevékenységét a továbbiakban az (1) 

bekezdés b) pontja szerinti formában kívánja folytatni, és a tevékenység ekként történő folytatása a 

jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Ebben az esetben az egyéni vállalkozói jogviszony megszüntetése 

és az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony létrehozása, továbbá a tevékenység megszüntetésével és új 

formában történő folytatásával kapcsolatos elszámolás rendezése céljából a jogosult a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenységét legfeljebb három hónapos időtartamra szüneteltetheti azt követően, hogy ezen 

igényét a részvénytársaság felé bejelentette, és igénye elfogadásáról a részvénytáraság a kérelmezőt 

tájékoztatta. 
 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200134.tv#lbj48id7944


 

Tudomásul vesszük, hogy valamennyi élő koncessziós szerződésünk vonatkozásában 

külön-külön, de egyidejűleg szükséges a formaváltásra irányuló kérelem benyújtása, mely 

kötelezettség elmulasztása az utólag, valamint a már benyújtott kérelmek elutasítását 

eredményezi. 

 

A kérelem benyújtásával kijelentjük, hogy kérelmünk pozitív elbírálását követően, az új 

működési formában üzemeltetett dohánybolt vonatkozásában, az érintett Koncesszióhoz 

tartozó összes pályázati vállalást magunkra, valamint a Jogosult korlátlan 

felelősségvállalásával alapított gazdasági Társaságra nézve kötelezőnek tekintünk. 

 

Visszavonhatatlanul nyilatkozunk, hogy kérelmünk pozitív elbírálása esetén a záradék 

aláírásának az ND Nonprofit Zrt. által közzétett feltételeit, a kérelem elfogadásáról szóló 

tájékoztatás kézhezvételét követő 3 (három) hónapon belül, azaz az Fdvtv.  13. § (11) 

bekezdés alapján történő szüneteltetés időtartama alatt, maradéktalanul teljesítjük. 

 

Jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg, annak elválaszthatatlan mellékletekén, csatoljuk a 

Koncesszió Jogosultra vonatkozóan az alábbi dokumentumokat: 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a kérelem benyújtását megelőző 30 (harminc) 

napon belül kiállított együttes nemleges adóigazolás  

- lakóhelye/székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak a kérelem 

benyújtását megelőző 30 (harminc) napon belül kiállított nemleges adóigazolása 

(eredeti példányban) 

- személyi igazolvány (vagy személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes 

igazolvány, azaz útlevél, új típusú fényképes vezetői engedély is elfogadható), 

lakcímkártya és adókártya másolata 

 

Tudomásul vesszük, hogy a jelen kérelmünk benyújtása még nem jogosít fel bennünket a 

koncessziós szerződésben vállalt működési forma megváltoztatására, továbbá benyújtott 

kérelmünk nem irányulhat joggal való visszaélésre.  

 

Kelt, ………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… ……………………………………………  

 Koncesszió Jogosult aláírás Koncessziót gyakorló aláírása,  

  bélyegzőlenyomata2 

 

A Koncesszió Jogosult tekintetében előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú1:       Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Szig.szám : ………………………………  Aláírás: ……………….………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Szig.szám: ……………………………… 

                                                           
2 Jelen kérelem kizárólag a Koncesszió jogosult és a Koncessziót gyakorló együttes aláírását követően nyújtható be postai úton az ND 
Nonprofit Zrt.1398 Budapest, Pf.: 562. címre. 


