TÁJÉKOZTATÓ KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATOTT
DOHÁNY-KISKEREKEDELMI TEVÉKENYSÉG
FOLYTATÁSÁHOZ

2021. július 01.

Köszöntő

Tisztelt Kijelölt személyek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja az aláírt Kijelölési Okirat
átvételét követően a kijelölés útján folytatott dohány-kiskereskedelmi tevékenység
megkezdésével, illetve annak folytatásával kapcsolatos tudnivalók rövid összefoglalása.
Az általános tájékoztató összeállítása a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Fdvtv.), valamint további vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a
dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenységet
folytatók
nyilvántartás-vezetési
és
adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és
árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII.10.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) és az általános tartalmi elemeket tartalmazó Kijelölési Okirat
alapján történt.
A speciális esetekkel összefüggő kérdéseit az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) koncesszió
ellenőreinek, valamint az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati irodájában és ügyfélszolgálati
telefonos elérhetőségein keresztül, és a hatóságok és jövendő kereskedelmi partnerei
ügyfélszolgálatain teheti fel.
Sikeres munkát kívánva,

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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I.

A Kijelölés jogi alapja, annak tartalma

A dohánytermékkel való ellátás valamennyi településen történő zavartalan biztosításának
érdekében az Fdvtv. 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az ND Nonprofit
Zrt. a dohánytermékkel ellátatlan településeken dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság
gyakorlására személyeket jelölhet ki. A Kijelölt személy a kijelölés időtartama alatt a
kijelöléssel érintett településen/kerületben jogosult a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint
a kijelölésről szóló okiratban (a továbbiakban: Kijelölési Okirat) foglaltak betartása mellett
dohány-kiskereskedelmi tevékenységet végezni.
Az ND Nonprofit Zrt. a Kijelölt személyekről naprakész nyilvántartást vezet, melyet a
weboldalán történő közzététel1 mellett megküld, mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mind a
dohány-kiskereskedelmi ellátó számára.

II.

A Kijelölés folyamata

Az ND Nonprofit Zrt. Fdvtv. 4. § (2) bekezdésében foglalt egyik feladata a dohánytermékkiskereskedelem szervezésének előmozdítása, mely a lakosság dohánytermékekkel történő
ellátásnak biztosításához szükséges, és melynek egyik eleme a kijelölés intézménye.
A kijelölési eljárás folyamata, az ellátás hiányának ND Nonprofit Zrt. általi megállapításával
kezdődik. A kijelölés az ND Nonprofit Zrt. saját hatáskörében lezajló folyamat, mely során –
minden kijelölési folyamat során egységesen eljárva – előzetes javaslat bekérés történik az
egyes települések helyi önkormányzatától a Kijelölt személyére vonatkozóan. Az illetékes
önkormányzat által adott javaslat alapján az ND Nonprofit Zrt. döntési jogkörében eljárva
bocsátja ki a Kijelölési Okiratot.
A kijelölendő személy részére megküldésre kerül a kitöltött Kijelölési Okirat három példányban,
azzal, hogy az aláírt okirat postafordultával visszaküldendő az ND Nonprofit Zrt. részérre.
A kijelölési eljárás folyamata a Kijelölési Okiratnak az ND Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának
aláírásával ér véget, melyet követően az aláírt okirat egy példánya a Kijelölt személynek
megküldésre kerül, mellyel egyidejűleg a kijelölés tényéről az ND Nonprofit Zrt. az előző pont
szerinti tájékoztatást nyújtja.

III.

A Kijelölés időtartama

A kijelölés alapján folytatandó tevékenység alapfeltétele a Kijelölési Okiratnak a ND Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója és a Kijelölt személy általi aláírása. A Kijelölt személy tevékenységét, a
valamennyi fél általi aláírt Kijelölési Okiratnak a kézhezvételét követően kezdheti meg. A
Kijelölt dohánytermék-kiskereskedő tevékenysége megkezdésének a vámhatósági engedély
megléte nem feltétele, tehát a Kijelölt személynek nem szükséges vámhatósági engedélyt
beszereznie.
A Kijelölt személy a kijelölés alapján a tevékenység végzésére ideiglenes időtartamra,
legfeljebb az adott településre ismételten kiírt új, eredményes pályázat alapján megkötendő
koncessziós szerződés aláírását követő 90. nap elteltéig.
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A kijelölés bármikor, indokolás nélkül írásban visszavonható, és arról a Kijelölt személy is
bármikor jogosult lemondani. A kijelölés bármely okból történő megszűnése, vagy
megszüntetése esetén a Kijelölt személy köteles a dohánykereskedelmi jogosultságnak a
kijelölés útján történő gyakorlásával azonnal felhagyni és a nála lévő Kijelölési Okirat egy
eredeti példányát az ND Nonprofit Zrt. részére visszaküldeni.

IV.

A Kijelölés területi hatálya

A kijelölés alapján a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenység kizárólag a kijelölésben
meghatározott település közigazgatási területén belül gyakorolható, azaz más település,
kerület közigazgatási határain belülre nem vihető át.

V.

V.1.

A Kijelölés alapján gyakorolható dohánytermék-kiskereskedelemi
tevékenységre vonatkozó előírások
Értékesítési hely

A kijelölés értelmében a dohánytermék értékesítését a Kijelölt dohánytermék-kiskereskedő
nem kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő dohányboltban, hanem attól eltérő
üzlethelyiségben is folytathat azzal a kikötéssel, hogy az ilyen üzletben a dohánytermékek
értékesítését kizárólag elkülönített helyen, azaz az üzlet térben leválasztott helyiségrészén
belül lehet folytatni, ahova a vásárló be tud lépni. Az elkülönített hely a törvény rendelkezése
szerint, az üzletben fenntartott olyan, térben leválasztott helyiségrész, amely a
dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon történő
értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló
fiatalkorú számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor,
sem azt megelőzően, illetve azt követően ne legyen látható.
Vagyis az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet
más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen
paravánnal, vagy függönnyel leválasztva elkülönül. Nem elegendő a dohánytermék elkülönített
tárolása, a teljes értékesítési folyamatnak az elkülönített helyen kell megtörténnie.
Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján felhívjuk figyelmét, hogy az elkülönített hely
fogalmának nem felel meg az olyan üzlethelyiség, ahol a dohánytermékek egy szekrényéből
vagy lefüggönyözött polcáról kerülnek értékesítésre, mert az üzlethelyiségnek az egyik részét
szükséges oly módon térben leválasztani, amely lehetővé teszi, hogy a leválasztott
helyiségrészbe belépve történhet meg a dohánytermék más jogügyletektől elkülönített
értékesítése a fogyasztó részére.
Az értékesítési helyre vonatkozó előírások a fiatalkorúak védelmét szolgáló törvényi cél
maradéktalan betartását hivatott szolgálni, így attól nincs eltérési lehetőség.

V.2.

Arculat, megjelenés

A Kijelölt dohánytermék-kiskereskedő köteles a kijelölés időtartama alatt az előírt és megjelölt
– a kijelölés mellékleteként becsatolt – műszaki leírásnak és ábrás képi rajznak mindenben
megfelelő 18-as karikát és a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a jogszabályi előírások szerint,
azaz az elkülönítést biztosító térelválasztón feltüntetni úgy, hogy az az üzletből látható legyen,
akár úgy is, hogy az említett felirat a kijelölt üzlethelyiség külső felületén kerül elhelyezésre.

Cégtábla

A Kijelölt személyek által kötelezően alkalmazandó arculati elemek vektor grafikus formában
letölthetőek2 az ND Nonprofit Zrt. weboldaláról.

Egészségvédelmi felirat kihelyezése
2016. augusztus 20. napjától a dohányterméket árusító üzlethelyiségben, az alábbi általános
figyelmeztetést kell elhelyezni 420x594 mm méretben a következő feliratokkal,

„A dohányzás halált okoz – szokjon le most!”
„Segítség a leszokáshoz: 06 80 200 493, www.leteszemacigit.hu”
Továbbá köteles a részvénytársaság által a 10/C. §-ban foglalt feladatainak ellátása során
megküldött tájékoztatót a dohányboltban, valamint az elkülönített helyen kihelyezni, vagy
elektronikus eszköz útján megjeleníteni.

V.3.

Ellátási kötelezettség

A kijelölés alapján a kijelölés időtartama alatt a Kijelölt személyeket ellátási kötelezettség
terheli, azaz köteles legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán
át a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az általa üzemeltetett üzletet
nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni).

V.4.

Elektronikus készlet-nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

Ezen kötelezettség teljesítése kapcsán a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet
folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a
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dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016.
(XII.10.) Kormányrendelet3 (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alkalmazandók.
A 2017. január 1. napján hatályba lépő Kormányrendelet értelmében a Kormányrendelet
szerinti érintett termékek és adatok vonatkozásában a Kijelölt személyt nyilvántartás-vezetési
és adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Kijelölt
személynek minősített nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer útján, legalább
naponta kell az ND Nonprofit Zrt. felé elektronikus úton teljesíteni a
Kormányrendeletben meghatározott tartalommal, formában és módon. A nyilvántartásvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell
eleget tenni. Az ND Nonprofit Zrt. az adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabb
teljesíthetősége érdekében adott dohánytermék-értékesítési helyhez egyedi azonosítót
rendelhet.
A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére az ND Nonprofit Zrt.
készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet. A minősítési rendszer által alkalmasnak
talált és igénybe vehető rendszerek listáját az ND Nonprofit Zrt. a honlapján folyamatosan
közzéteszi. Ezen azonosítóról a részvénytársaság az adatszolgáltatásra kötelezett személyt
értesíti, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek ezen azonosító feltüntetésével köteles
eleget tenni.
A fentiek alapján, amennyiben a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet kijelölés útján
kívánja folytatni, a tevékenység jogszerű végzéséhez elengedhetetlen a minősített
készletnyilvántartó szoftver beszerzése, amelyekről az alábbi linken keresztül tájékozódhat.
https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/kijelolt/adatszolgaltatas-5/minositettkeszletnyilvantarto-rendszerek-2

V.5.

Értékesíthető termékek köre

A Kijelölt személy a Kijelölési Okirat értelmében dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység folytatására jogosult, mely az Fdvtv. 3. § 3. pontja értelmében üzletszerű
gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazását, értékesítését és az
ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását jelenti a fogyasztók részére. A
fenti rendelkezések alapján a Kijelölt személy az Fdvtv. 11. § 4. pontja szerint a
következő kiskereskedelmi értékesítésre jogosult a kijelölés időtartama alatt:
a) dohánytermék,
b) cigarettahüvely és cigarettapapír,
c) dohánylevél töltő,
d) elektronikus cigaretta,
e) utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon,
f) dohányzást imitáló elektronikus eszköz,
g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint,
h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeinek kiskereskedelme.
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V.6.

Dohánytermékek beszerzése

2015. november 1. napjától központi dohányellátó hivatott a dohánytermék-kiskereskedők
dohánytermékkel történő ellátását biztosítani. A jogszabályi előírás alapján a központi
dohányellátó valamennyi hazai dohánytermék-nagykereskedővel köteles szerződést kötni, így
a dohánytermék-kiskereskedők megkülönböztetés és versenyhátrány nélkül szerezhetik be
árukészletüket.
A
szakszerű
elosztórendszernek
köszönhetően
a
dohánytermék-kiskereskedők
beszerzéseikről saját üzleti megfontolásaik, valamint forgalmi igényeik függvényében
dönthetnek. A rendszer elemeként a dohánytermék forgalmazók, így a Kijelölt személyek is a
Cash&Carry raktárakból a havi rendeléstől függetlenül, soron kívül is megvehetik a szükséges
dohánytermékeket.
A dohánykiskereskedelmi-ellátási tevékenység folytatása céljából kötött koncessziós
szerződés szerint a dohány-kiskereskedelmi ellátási feladatokat az Országos Dohánybolt
Ellátó Kft. (a továbbiakban: ODBE) (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 5/b.)
látja el állami felügyelet mellett. A jogszabályi előírások értelmében az ODBE 2015.
november 1. napjától köteles a dohánytermékeket – a dohánytermék-kiskereskedők
folyamatos igénye, megrendelései, illetve az ellátás biztonsága megszervezésének
szempontjaira figyelemmel – a dohánytermék-nagykereskedőktől megvásárolni (beszerezni),
készleten tartani és raktározni, a dohánytermék-kiskereskedőknek értékesíteni és részükre
kiszállítani, valamint a jogszabályban meghatározott feladatokat ellátni.
Tájékoztatjuk, hogy az ODBE működésével, a dohánytermékek megrendelésével, az ahhoz
kapcsolódó on-line felületre való regisztrációval, valamint a Cash&Carry raktárak
elérhetőségével kapcsolatos bővebb információkat megtalálja a https://www.odbe.hu/
weboldalon.
A fent leírtak értelmében a Kijelölt személy is az ODBE-től köteles a dohánytermékeket
beszerezni.

V.7.

Fiatalkorúak védelme

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez
nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos, valamint
a dohánytermék-kiskereskedelem mindenkor kizárólag a fiatalkorúak elől elzárt módon
történhet!
Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére
(dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket
fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora
hitelt érdemlő igazolására felhívni.
Amennyiben a fogyasztó az életkorát a fent leírtak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik,
hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell
szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.
Ameddig a felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a
dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más e törvény alapján a dohányboltban
forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére
sem.

Abban az esetben, ha a felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a
dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrhatóság
intézkedését kérheti.
A dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék értékesítését megtagadni abban az
esetben is, ha annak gyanúja merül fel, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó a dohányterméket
fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánja megvásárolni.
Az alábbi esetekben kötelező bírság kiszabása:
 fiatalkorúnak akár dohánytermékkel, akár egyéb dohányboltban értékesíthető
termékkel történő kiszolgálása;
 boltba belépő és dohányterméket vásárolni kívánó fiatalkorú vásárló életkorának hitelt
érdemlő igazolására történő felhívásának elmulasztása;
 amennyiben a fiatalkorú az életkorát nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a
fogyasztó fiatalkor részére termék nem forgalmazható és gondoskodni kell arról, hogy
az értékesítés helyét elhagyja.
Ha a dohányboltba úgy lép be fiatalkorú, hogy azt az eladó reálisan nem észlelheti (mert
például előtte több személy kiszolgálásával van elfoglalva), az értékesítés felfüggesztése és a
fiatalkorúnak a dohányboltból való kiutasítása csak akkor válik kötelezettségévé, amint az
adott személy fiatalkorúságára vonatkozó gyanú az eladóban reálisan fel kell, hogy merüljön.

V.8.

Tevékenység végzésre vonatkozó egyéb kötelezettség

Kijelölt személy a tevékenységet saját költségén végzi saját kockázatára és kárveszélyviselés
mellett, saját felelősségére és a szükséges anyagi forrásokat maga köteles biztosítani. A
kijelölés alapján végzett tevékenységgel összefüggésben vagy annak során okozott bármely
károkért Kijelölt személy köteles helytállni, azért sem a Magyar Állam, sem az ND Nonprofit
Zrt. semmilyen módon nem felel; Kijelölt személy sem a Magyar Államtól, sem az ND Nonprofit
Zrt-től nem követelhet semmilyen díj vagy költség megtérítését jelen kijelöléssel
összefüggésben.
Kijelölt személyt a kijelölés szerinti jogosultsággal kapcsolatosan rendelkezési jog nem illeti
meg, így különösen, de nem kizárólagosan: nem ruházhatja át, annak gyakorlását nem
engedheti át, nem terhelheti meg, biztosítékba nem adhatja és más gazdasági társaságba
nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be.
A Kijelölt személy köteles a jogosultság gyakorlása során valamennyi hatályos jogszabályi
előírást, különösen az Fdvtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartani.
A Kijelölt személy kizárólag az Fdvtv. és a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó egyéb
jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően értékesíthet dohányterméket.
A Kijelölt személy köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó jogszabályokat az általa
alkalmazott munkavállalók vagy egyéb foglalkoztatottak is ismerjék és betartsák.

V.9.

Fogyasztók tájékoztatása kiskereskedelmi eladási árról

Kijelölt személyek esetében is alkalmazandó azon fogyasztóvédelmi előírás, mely szerint a
fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási
áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. Ezen kötelezettség ellenőrzését a
fogyasztóvédelmi hatóság végzi.

Vagyis Ön köteles az eladási árat, az egységárat egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és
tisztán olvashatóan feltűntetni. Az eladási árat és az egységárat Magyarország törvényes
fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft)
megjelölve kell feltüntetni. A termék eladási áraként és egységáraként a fogyasztó által
ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat
kell feltüntetni. Több eladási ár egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett
legalacsonyabb eladási ár, vagy szolgáltatási díj felszámítására.

VI.

Árrés

A korábban a dohánytermékek beszerzése kapcsán leírtakra hivatkozva tájékoztatjuk, hogy
az Fdvtv. az árrés vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik.
„15/E. §. (1) A dohánytermék-nagykereskedő a dohánytermék értékesítéséhez kapcsolódóan
e törvényben meghatározott mértékű kiskereskedelmi árrést köteles biztosítani.
„(2) A dohánytermék-nagykereskedő köteles – a cigaretta kivételével – minden olyan
dohánytermékre, amelyet a dohány-kiskereskedelmi ellátó a dohánytermék-nagykereskedőtől
szerez be, a dohánytermék dohánytermék-kiskereskedő részére történő átadása napján
érvényes – adókkal nem csökkentett – kiskereskedelmi eladási árának tizenöt százalékát elérő
kiskereskedelmi árrést biztosítani. Ennek megfelelően a dohánytermék-nagykereskedő a
dohány-kiskereskedelmi ellátótól – a cigaretta kivételével – a dohánytermék után legfeljebb
olyan árat követelhet, amely nem nagyobb a dohánytermék dohánytermék-kiskereskedő
részére történő átadása napján érvényes – adókkal nem csökkentett – kiskereskedelmi eladási
árának 0,85-szoros szorzatával kiszámolt összegnél.
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit cigaretta esetében is megfelelően alkalmazni kell azzal,
hogy a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére biztosítandó kiskereskedelmi árrés mértéke a
cigaretta dohánytermék-kiskereskedő részére történő átadása napján érvényes – adókkal nem
csökkentett – kiskereskedelmi eladási árának tizenhárom százaléka.
(4) A dohány-kiskereskedelmi ellátó köteles – a cigaretta kivételével – minden olyan
dohánytermékre, amelyet a dohánytermék-kiskereskedő a dohány-kiskereskedelmi ellátótól
szerez be, a dohánytermék dohánytermék-kiskereskedő részére történő átadása napján
érvényes – adókkal nem csökkentett – kiskereskedelmi eladási árának legalább tíz, legfeljebb
tizenhárom százalékát elérő kiskereskedelmi árrést biztosítani. A kiskereskedelmi árrés
mértékét a dohánytermék-ellátó az általános szerződési feltételeiben sávosan határozza meg;
a sávok alapján nyújtott kereskedelmi árrés kizárólag a dohánytermék-kiskereskedő által az
adott időszakban a dohány-kiskereskedelmi ellátótól vásárolt dohánytermékek összértékétől
tehető – fordítottan arányosan – függővé.
(5) A (4) bekezdés rendelkezéseit cigaretta esetében is megfelelően alkalmazni kell azzal,
hogy a dohánytermék-kiskereskedő részére biztosítandó kiskereskedelmi árrés mértéke a
cigaretta dohánytermék-kiskereskedő részére történő átadása napján érvényes – adókkal nem
csökkentett – kiskereskedelmi eladási árának legalább tíz, legfeljebb tizenegy és fél
százaléka.”
Az ODBE a fenti törvényi minimum előíráson felül az árrés kérdését ÁSZF-ben az alábbiak
szerint szabályozza: az ún. fordított árrés bevezetésével a kisebb forgalmat bonyolító
dohánytermék-kiskereskedők részére nagyobb mértékű árrés kerül biztosításra. A nagyobb
mértékű árrés az eddig nagyobb forgalmat bonyolítóknál lecsapódó profit terhére növeli a
kisebb forgalmú dohányboltok bevételét növelve.

A fent leírt árrés képzésre vonatkozó szabályok a Kijelölt személyekre is alkalmazandóak. Az
árrés mértékének számítására vonatkozó az ODBE weboldalán kondíciós listát tett közzé4.

VII.

Készletátadás dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság
megszűnése esetén

A Fdvtv. 15. § (3) - (4) bekezdései a dohányterméknek kizárólag a dohány-kiskereskedelmi
ellátótól történő beszerzése mellett kivételszabályként állapítja meg az alábbi eseteket.
A dohánytermék-kiskereskedelmet folytató a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsága
megszűnését követő 60 napon belül jogosult a készletében lévő dohányterméket más
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező részére – a vonatkozó jövedéki
szabályok betartása mellett – átadni.
A dohánytermék-kiskereskedelmet folytató évente legfeljebb két alkalommal – június 30-i,
illetve december 31-i fordulónappal a készletében lévő, számára felesleges dohányterméket
más dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező részére – a vonatkozó
jövedéki jogszabályok betartása mellett, a felek által meghatározott vételáron értékesíthesse.
Az értékesítést megelőző 15 nappal kötelező ezt a vámhatóság részére bejelenteni. A
készletátadást mind az átadó, mind az átvevő köteles a készlet-nyilvántartásában átvezetni
A készletátadással kapcsolatban jogszabályi rendelkezéseket tartalmazó a jövedéki adóról és
a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet szerint a jövedéki
termékkészlet átadás-átvételéről részletes kimutatást (leltárt) és jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyhez csatolni kell az átadásra kerülő termékkészlet származását hitelt érdemlően igazoló
bizonylat másolatát. Az átvevőnél a jövedéki termék eredetének igazolására a
termékértékesítésnek minősülő esetekben a számla, egyéb esetekben az átadott jövedéki
termékeket részletező kimutatás, valamint az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv szolgál. A
készletátadás fenti lehetőségével és az átadás-átvétel részletszabályaival kapcsolatban
javasoljuk, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a területileg illetékes NAV adó- és
vámigazgatóságával.
Vagyis a kijelölés esetleges visszavonása esetében a Kijelölt személy eladatlan készleteit az
élő koncessziós szerződéssel rendelkező Koncesszió jogosultak, Koncessziót gyakorlók is
jogosultak átvenni a fent részletezett szabályok megtartása mellett.

VIII.

Jogosultsági díjfizetési kötelezettség

Az Fdvtv. 2019. december hónapban megjelent módosítása 2021. január 1. napi hatályba
lépéssel előírja a Kijelölt személyek részére a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
ideiglenes gyakorlásának ellenértékeként történő jogosultsági díj éves fizetési kötelezettségét.
A jogosultsági díj mértéke a Kijelölt személy által forgalmazott dohánytermékek
kiskereskedelmi eladási árának 1%-a, de legfeljebb az adott településen egyébként irányadó
koncessziós díj összege. A jogosultsági díj a Kijelölt személy által külön jogszabály alapján
szolgáltatandó forgalmi adatok alapján kerül megállapításra, melynek esedékessége a
tárgyévet követő negyedév vége, illetve a kijelölés évközi megszűnése esetén a megszűnést
követő negyedév vége.
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A díjfizetési kötelezettséget megalapozó rendelkezések 2021. január 1. napi hatályba
lépésére, valamint az Fdvtv. 24/A. § (13) bekezdésében foglaltakra tekintettel az előírt fizetési
kötelezettséget első alkalommal 2022. március 31-ig, a kijelölés 2021. évközi megszűnése
esetén a megszűnést követő negyedév végéig kell a részvénytársaság felhívására teljesíteni.
A megállapított jogosultsági díj megfizetése kötelező, annak mértéke nem csökkenthető. A
jogosultsági díjnak a felszólítás ellenére történő meg nem fizetése esetén, az ND Nonprofit
Zrt. visszavonja a kijelölést és megteszi a szükséges jogi lépéseket a követelés megfizetése
és a kintlévőség behajtása érdekében. A jogosultsági díj késedelmes megfizetése esetén
késedelmi kamat, míg jogi behajtási lépések foganatosítása során valamennyi költség
behajtására az ND Nonprofit Zrt. jogosult.
A jogosultsági díj befolyását biztosítandó a Magyar Államnak a Kijelölési Okirat aláírásával
egyidejűleg külön okiratba foglalt, a Kijelölt személy valamennyi bankszámlájára vonatkozóan
azonnali beszedési megbízást kell kapnia. Az azonnali beszedési megbízással a Magyar
Állam abban az esetben élhet, amennyiben a Kijelölt személy jogosultsági díjra vonatkozó
fizetési kötelezettségével késedelembe esik, és annak nem tesz eleget a Magyar Állam
írásbeli – 15 (tizenöt) napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem. Kijelölt
személy új pénzforgalmi számla nyitása esetében haladéktalanul köteles az új bankszámlára
vonatkozó azonnali beszedési megbízást – de legkésőbb a feltétel bekövetkezésétől számított
15 (tizenöt) napon belül – az ND Nonprofit Zrt. részére megküldeni.

IX.

Fogyasztók tájékoztatása a dohányzás ártalmairól

Az Fdvtv. 16/A §-a alapján dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a
dohányzás.

X.

Együttműködési kötelezettség

A Kijelölt személyt a kijelölés teljes időtartama alatt tájékoztatási kötelezettség terheli, mely
értelmében, minden a Kijelölési Okiratban rögzített adatában bekövetkezett változásról
haladéktalanul köteles, az ND Nonprofit Zrt.-t értesíteni, a közzétett5, valamint a Kijelölési
Okirat mellékletként megküldött „Adatbejelentő Lap” kitöltésével és az ND Nonprofit Zrt.
részére történő postai megküldéssel.
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XI.

Minta

