
A képzési program második körében a�tavaszi-
val megegyező tematikával és előadói körrel 

találkozhatnak a� résztvevő érdeklődők. A� Nemzeti 
Dohánybolt működtetéséhez kötődő legfontosabb 
témákról az ND Nonprofit Zrt., a�NAV Vám- és Pénz-
ügyőr Igazgatósága, a� területi kormányhivatalok fo-
gyasztóvédelmi felügyelőségei és a�Magyar Dohány 
Kiskereskedők Egyesülete (MDKE) illetékesei be-
szélnek majd. 

A� szakmai képzések felépítése is változatlan 
lesz: a� résztvevők előadásokat hallhatnak a� Nem-
zeti Dohányboltok működésére vonatkozó jogsza-
bályokról és a� koncessziós szerződésből eredő 
koncessziós jogosultakat és gyakorlókat terhelő 
kötelezettségekről, valamint az elektronikus kész-
letnyilvántartásról, a�fiatalkorúak különös védelmé-
re vonatkozó szabályokról, e rendelkezések betar-
tásának ellenőrzéséről, a� dohányboltok hatósági 
engedélyezéséről, a�jövedéki engedélyköteles ter-
mékek kiskereskedelmének szabályozásáról, vala-
mint a�Nemzeti Dohányboltok működtetéséről, „a�jó 
dohányáru-kiskereskedői gyakorlatról”. Az egyes 
előadásokhoz kapcsolódóan lehetőség lesz kérdé-
seket is feltenni, a� fenti témakörökkel kapcsolatos 
kérdéseket, javaslatokat előzetesen az MDKE gyűjti 
össze az info@trafikosok.hu e-mail címen.

Fontos változás a� tavaszi programsorozathoz 
képest, hogy az őszi eseményeket egy-egy régiós 
központban rendezik, ahova�több megyéből is vár-
ják az érdeklődőket. A�képzések tervezett időpont-
jai már eldőltek, kisebb változások azonban lehet-
ségesek, tudtuk meg az esemény szervezésében 
operatív szerepet vállaló MDKE titkárától, Adorjánné 
Dr. Pordán Évától. Az első időpontot lapzártánk ide-
jén hirdették meg, szeptember 18-án Egerben vár-
ják Heves és Nógrád megyéből az érdeklődőket. 
Szeptember végén, 23-án a�Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei trafikosok Miskolcon vehetnek részt a�kép-
zésen. Október elsején Budapesten tartják meg 
a�rendezvényt a�budapesti és Pest megyei nemzeti 
dohányboltosok számára. A� Baranya, Somogy és 
Tolna� megyei koncessziónyertesek Pécsen hall-
hatják az előadásokat október 8-án. Majd október 
14-én Székesfehérvárra�Fejér és Komárom, másnap, 
október 15-én pedig Győrbe Győr-Moson-Sopron, 

Vas, Veszprém és Zala�megye trafikosait invitálják. 
Október 21-én Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén üze-
melő trafikok tulajdonosai hallhatják az előadáso-
kat Debrecenben. Az őszi országos képzési soro-
zat november 12-én, Szegeden zárul, Bács-Kiskun, 
Csongrád és Békés megyei koncessziónyertesek 
részvételével. 

Adorjánné Dr. Pordán Éva� elmondta, a� ren-
dezvényeken összesen megközelítőleg 1500 fő 
részvételére számítanak. Az eseményekről közvet-
lenül, e-mailben is értesítést kapnak a�koncesszió-
jogosultak, a�meghirdetett képzési helyszínekről és 
időpontokról pedig az ND Nonprofit Zrt. honlapján 
(www.nemzetidohany.hu) is kaphatnak információt 
az érdeklődők.
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