SAJTÓKÖZLEMÉNY
ORSZÁGOS ELLENŐRZÉS ÉS IDEIGLENES ELLÁTÓK KIJELÖLÉSE
A NEMZETI DOHÁNYBOLTOK KAPCSÁN
A pályázók által pályázatukban tett és többlet ponttal értékelt nyitási vállalás
teljesítésének ellenőrzését országosan a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt. (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) a Magyar Posta Zrt-vel együttműködve
országosan végezte. Az új rendszer elindulását követően az első hét adatai
feldolgozásra kerültek és elmondható, hogy valamennyi koncesszió gyakorló és
jogosult mindent megtett annak érdekében, hogy időben megnyissa a boltját. A
dohánytermékkel való folyamatos ellátás zavartalan biztosítása érdekében az ND
Nonprofit Zrt. ideiglenes ellátókat jelöl ki a Nemzeti Dohányboltokkal még nem
rendelkező egyes kistelepüléseken, melyeken jelenleg is folyik kereskedelmi
tevékenység.
A koncesszió gyakorlók több mint 80% nyitotta meg 2013. július 1. napjáig a Nemzeti
Dohányboltját a vállalásának megfelelően. Az elvártak szerint, a vonatkozó hatályos
jogszabályokat és a koncessziós szerződést betartva, egységes arculattal nyíltak meg a
Nemzeti Dohányboltok. Az új rendszer elindulását követően az első hét ellenőrzésének
adatai feldolgozásra kerültek., mely adatok alapján a július 1-jéig terjedő nyitási dátumot
vállaló 5297 jogosultból 4530 megnyitotta üzletét. Azon dohányboltok jogosultjai melyek nem
teljesítették vállalásukat, a koncessziós szerződés értelmében hivatalos felszólítást kapnak,
melyben a nemzeti fejlesztési miniszter, mint koncesszióba adó képviseletében eljárva az
ND Nonprofit Zrt. a Nemzeti Dohányboltok 15 napon belüli megnyitásra szólítja fel a
koncesszió jogosultakat és gyakorlókat. Természetesen a koncessziós szerződést megkötő
valamennyi fél elsődleges érdeke, hogy minden Nemzeti Dohánybolt szabályszerűen
megnyisson, ugyanakkor amennyiben a felszólításban megjelölt póthatáridő lejártáig ez nem
történik meg, a koncesszióba adó jogosult a koncessziós jog visszavonására.
Az ND Nonprofit Zrt. lehetőségei szerint mindet megtesz a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében, ezért ideiglenes ellátókat jelöl ki a Nemzeti Dohányboltokkal, vagy elkülönített
értékesítési hellyel most még nem rendelkező kistelepülésekre. Jelenleg 1150 hely kap a
törvény szerinti kijelölés által lehetőséget a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenység
folytatásához, mely az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés
aláírásáig gyakorolható.
A ND Nonprofit Zrt. minden esetben fontosnak tartja, hogy a dohányboltokat üzemeltetők a
fiatalkorúak védelmét szem előtt tartva, valamennyi működésre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésnek megfelelően, széleskörű termékpalettával tudja a dohánytermék
kiskereskedelmet gyakorolni.
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