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Hírek
MAGYAR–OSZTRÁK DOHÁNYKERESKEDELMI TALÁLKOZÓT
TARTOTTAK
Január végén rendezték meg az első
magyar–osztrák dohánykereskedelmi
találkozót Budapesten. Az információcserén a szomszédos Ausztria részéről
a Monopolverwaltung GmbH, hazánk
részéről pedig a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, valamint a találkozót szervező ND Nonproﬁt Zrt. vett részt. Akét
rendszer működésében igen sok a hasonlóság, hangsúlyozta a
találkozót követően DI Tina Reisenbichler, a Monopolverwaltung
GmbH ügyvezető igazgatója, aki szerint a magyar dohánymonopólium igen fejlett informatikai hálózatot épített az adattovábbítás érdekében, ami számukra is követendő jó példa lehet, hiszen
rendkívül értékes adatvagyon nyerhető
általa, kiváló megoldás a piacelemzésre
és a feketekereskedelem feltérképezésére. A találkozón Gyulay Zsolt vezérigazgató kezdeményezésére a felek a
folyamatos kapcsolattartásban, valamint
a rendszeres személyes egyeztetések
szervezésében is megállapodtak.
(Forrás: ND Nonproﬁt Zrt.)

ÁPRILIS VÉGÉIG IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS
Avisszavont engedélyű pénztárgépet forgalmazó Alt Cash Kft. és
Japán Cash Kft., illetve az eltűnt Patkós Cassa Kft. volt ügyfeleinek
2014. április 30-ig hosszabbították meg az 50 ezer forintos állami
támogatás igénybevételére nyitva álló üzembe helyezési határidőt. Akormány az első körben a beﬁzetett előlegek, vételárak átvállalásáról döntött, a második körben pedig úgy határozott, hogy
kitolja a támogatás igénybevételéhez szükséges határidőt április
30-ig, közölte Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára az MTI-vel. Akormány mindhárom pénztárgép-forgalmazó cég ellen fellép, behajtja a vállalkozók követeléseit.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SEGÍTI A NEMZETI DOHÁNYBOLTOSOKAT
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonproﬁt Zártkörűen Működő Részvénytársaság közlése szerint 2014. január 24. óta ügyfélszolgálati iroda (1136 Budapest, Pannónia utca 35–37. fsz. 1.) áll
a nemzeti dohányboltosok rendelkezésére, amelynek ügyfélfogadási ideje munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00-től 15.00-ig
tart. Az ügyfélszolgálati iroda munkatársai általános tájékoztatást
nyújtanak a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet koncessziós szerződés alapján folytatók, valamint a tevékenységet
folytatni, pályázni kívánók számára, ellátják a pályázati eljárással, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos ügyviteli feladatokat, feladatkörükbe tartozik továbbá a beadványok kezelése és átvétele. Az ND Nonproﬁt Zrt. telefonos ügyfélszolgálata
(+36 1 795 22 26, +36 1 795 19 71) hétköznapokon szintén 9.00
és 15.00 óra között fogadja a hívásokat.
(Bővebb információ: www.nemzetidohany.hu)

térbe: az ellátási láncban olyan látható és láthatatlan biztonsági
elemeket kell alkalmazni, amelyek megkönnyítik a bűnüldöző
szervek, a hatóságok és a fogyasztók számára, hogy kiszűrjék
a tiltott termékeket.
AGS1 globális azonosítási, jelölési és nyomon követési szabványai olyan világszerte alkalmazott megoldások, amelyek az ellátási
láncokban kifejezetten támogatják a nyomon követhetőség megvalósítását, elősegítve a jogszabályi előírások betartását. Aszabványrendszer egyik fontos eleme, a GTIN (korábbi nevén EAN) szám,
akereskedelmi forgalomban lévő dohánygyártmányok világszerte
egyértelmű azonosítását biztosítja, továbbá a dohánytermékeken
megjelenő vonalkódok előállításának az alapja is. AGTIN szám
emellett az adott dohányterméken található adójegy sorszámával
összerendelve egyedi, sorszámozott azonosítást biztosít, lehető-

GS1 szabványok a dohánytermékek
nyomon követésében

séget adva ezzel egy adott dohánytermék hitelességének akár
valós időben történő ellenőrzésére is.
Fekete Balázs, vezető szakértő

Az Európai Parlament 2014. február 26-án elfogadta a dohány-

GS1 Magyarország

termékekről szóló felülvizsgált irányelvet. Az új szabályozás –
amelynek rendelkezéseit a tagállamoknak 2016 első félévére
kell a nemzeti jogba átültetniük – számos területre kiterjed,
így többek között szigorítja a dohánytermékek előállításának,
gyártásának és megjelenésének szabályait, emellett fellép a
dohánytermékek illegális kereskedelmével szemben is. Ez utóbbi
területen a nyomon követési előírások szigorodása kerül elő-
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