
Interjú Gyulay Zsolttal, az ND  

Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. 

vezérigazgatójával

Letisztultan 
működik az  
értékesítési 
rendszer 
A tavaly év végi törvénymódosítással újabb finomhangolás történt az új  

dohány értékesítési rendszeren, amely mostanára kinőtte a�gyerekcipőt, az ellátási  

feladatokat a�Nemzeti Dohányboltok gördülékenyen látják el. Gyulay Zsolttal,  

az ND Nemzeti Dohánykeres kedelmi Zrt. vezérigazgatójával  az új rendszer 

felállása óta eltelt időszakról, a�zrt. új feladatköreiről is beszélgettünk.
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♦  Hogyan értékeli a� 2014-es évet? Összességé-
ben milyen forgalmat értek el tavaly a�Nemzeti 
Dohányboltok? Mennyire koncentrált ez a�for-
galom?

Az új dohány-kiskereskedelmi rendszernek amellett, 
hogy védi a�fiatalokat, hiszen kevesebb fiatalkorú jut-
hat hozzá dohánytermékekhez, a�másik legnagyobb 
eredménye, hogy 2014 eleje óta, az online kasszá-
kat megelőzve működik az online készletnyilvántartó 
rendszer, amelynek köszönhetően pontosan látható, 
hogy a�dohánytermékekből és a�dohányzást kiegé-
szítő termékekből mi és hogyan fogy a�Nemzeti Do-
hányboltokban. A�dohányboltok teljes forgalmát nem 
látjuk, hiszen az adatközlés csak a�dohánytermékek 
és a�dohányzást kiegészítő kellékek kiskereskedel-
mi adatait érinti, egyéb, a�Nemzeti Dohányboltokban 
forgalmazott tételeket nem tartalmaz. Előbbiekről 
azonban a� teljes szegmenst lefedő adathalmaz áll 
rendelkezésünkre, és vannak már összevethető első 
negyedéves adataink is.

2014-ben a� Nemzeti Dohányboltok dohányter-
mék és a�kiegészítő termékek eladásából származó 
forgalma összesen 535 milliárd forint volt. Aktuális ál-
lapot szerint az országban a�koncessziós szerződés-
sel rendelkező dohányboltok száma: 5813, kijelölési 
okirattal pedig 476 kereskedelmi egységben történik 
értékesítés. A� forgalom koncentráltságára jellemző, 
hogy a�sűrűbben lakott megyékben, így Budapesten 

és Pest megyében történik az eladások 32%-a, de 
erős még Győr-Moson-Sopron megye a�határ menti 
települések áthaladó forgalma miatt (9%), míg a�töb-
bi megyében nagyjából egyenletes, 2–5% közötti 
részesedést látunk a�teljes forgalomból. (Lásd infog-

rafikánkat – a�szerk.)

A 2014-es és 2015-ös év első negyedéves, sze-
zonális hatásoktól mentes adatait összehasonlítva 
kiderül, hogy a� dohánypiac méretében a� két idő-
szakban jelentős változás nem volt, minimális mér-
tékben, 0,2%-kal nőtt a�forgalom. Pontos adatainknak 
köszönhetően 2014-től a�KSH már a�mi számainkkal 
korrigálta – általában felfelé – a� kiskereskedelmi 
statisztikáját. A� rendszer előnyeit a�dohánycégek is 
felismerték, a� regisztrátorokkal kötött együttműkö-
dések eredményeként minden eddiginél pontosabb 
képet kaphatnak termékeik forgalmáról. 

♦  Első interjúnkban említette, hogy kollégái az 
összes dohányboltot meglátogatják. Milyen ta-
pasztalatok voltak levonhatók a� látogatások 
során? 

Koncesszió-ellenőrzési munkatársaink évente min-
den boltot személyesen felkeresnek. A�második or-
szágos látogatási kör szeptemberben indult, már 
több mint 3600 dohánybolthoz eljutottunk. Fontos 
tudni, hogy az ND Nonprofit Zrt. nem hatóság, nem 
büntetünk, hanem a� törvényben foglaltakra hívjuk 
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fel a� figyelmet. Nyilván az elsődleges feladatunk 
az, hogy a� koncessziós szerződésekben foglalta-
kat el  lenőrizzük. Hiszen nagyon fontos, hogy a�kon-
cesszió  nyer tes a�pályázatában tett vállalásokat be is 
tartsa. Adminisztratív jogi ellenőrzéseink főként arra 
irányulnak, hogy ez rendben legyen.

A látogatások alkalmával kollégáink többnyire ki-
sebb mértékű szabálytalanságokkal találkoztak. Ilyen 
a�változásokról, például a�nyitva tartásról, esetleges 
költözésről szóló adminisztratív bejelentések elmara-
dása, amelyek kizárólag a�helyszíni látogatások so-
rán ellenőrizhetők. Továbbá az arculati előírásokhoz 
képest találtunk rendellenességeket, általában nem 
megfelelő cégér, tábla kihelyezését. 

A kezdetektől fogva célkitűzésünk, hogy olyan 
formában folytassuk ellenőrzési tevékenységün-
ket, mely a� törvény által meghatározott előírások 
rendszeres, kontrollált betartatása mellett figyelmet 
fordít és segítséget nyújt a� Nemzeti Dohányboltok 
üzemeltetőinek az esetleges kérdéseik, javaslata-
ik kezelésére. A� felmerülő kérdésekben egyrészt 
a� látogatást végző kollégák nyújthatnak segítséget, 
adhatnak tanácsokat, másrészt az ügyfélszolgálatun-
kon dolgozó kollégáink, továbbá a�pályázataikban az 
éves szakmai képzést vállaló koncessziójogosultak 
az évente megrendezésre kerülő Országos Szakmai 
Képzéseken is sok hasznos információval lehetnek 
gazdagabbak.

♦ A� látogatások során találkoztak gyakori kér-
désekkel?
Főként a� kis településeken működő Nemzeti Do-
hányboltoktól kaptunk több visszajelzést. Ők arról 
számoltak be, hogy alacsonynak találják az első ki-
írás alkalmával meghatározott 2000 fő/kiadható kon-
cessziószámot. Működésünk során állandó törekvé-
seket teszünk, hogy a�jogalkotó felé továbbítsuk az 
üzemeltetők helyzetét elősegítő javaslatokat. Ennek 
eredményeként a� 2014 decemberében megjelent 
jogszabályváltozással a�korábbi 2000 fő/jogosultság 
számról 3000 fő/jogosultság számra változott a�kiad-
ható jogosultságok számítási alapja. Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy kiemelten figyeljünk a�felénk irányu-
ló napi visszajelzésekre, hiszen létszükségünk, hogy 
a� trafikok megélhetése biztosítva legyen és keve-
sebb legyen a�megszűnés.

♦  Sikerrel elindult és gördülékenyen működik 
az ND Nonprofit Zrt. forgalom-nyilvántartási 
adatgyűjtő rendszere, amelyben a� regisztrá-
torok és a�dohányboltosok is elérhetik online 
a� saját adataikat. Milyenek a� visszajelzések 
ezzel kapcsolatban? 

Az online rendszerrel kapcsolatban kétféle elvárá-
sunk volt: teremtsen tiszta, átlátható piaci viszonyo-
kat. Azt értem ez alatt, hogy ne legyen lehetséges 
a�Nemzeti Dohányboltokban a�feketekereskedelem, 

Nemzeti Dohányboltok 
koncentrációja 
2014 I. negyedévében 
és 2015 I. negyedévében 
(dohánybolt db)
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vagy a� számla nélküli értékesítés. A� rendszer való-
ban tiszta képet ad, hiszen nemcsak az eladás ténye 
látható, hanem a�készlet is nyomon követhető. Ilyen 
szempontból hasznosnak és eredményesnek tart-
juk a�rendszert. A�másik várakozásunk az volt, hogy 
a�pia ci szereplők a�korábbi, lekérdezéses módszer 
helyett a� mi adataink használatára térjenek át, ami 
szintén megtörtént. Ahogy korábban említettem, si-
került az összes regisztrátorral szerződést kötnünk. 
A�forgalmi adattovábbító rendszerünk használói po-
zitív tapasztalatokat osztanak meg velünk. Kimondot-
tan hasznosnak és eredményesnek tartják a� rend-
szer által biztosított szolgáltatásokat. Szeretnénk, ha 
minél szélesebb felhasználói körhöz eljutnának ezek 
a� funkciók, ezért a�hamarosan induló szakmai kép-
zéssorozaton kiemelt helyen kezeljük majd ennek 
megismertetését a�trafikosok körében is.

♦ A�tavalyi évben a�forgalom egyenlőbb eloszlá-
sának elmozdítására változott az Fdvtv. A�2500 
nm-es alapterületű üzletek és a� benzinkutak 
mellől költözniük kellett a�dohányboltoknak. Mi-
lyen eredményt hozott ez a�változás?
A 2014-es év második felében érzékelt piacélén-
külés szezonális jellegű torzító hatása miatt a�2014. 
I. negyedévet érdemes összehasonlítani a�2015. I. 
negyedév forgalmával, ha a�törvényváltozás hatá-
sát szeretnénk vizsgálni.

Az adatok azt mutatják, hogy kivétel nélkül min-
den régióban a�kisebb dohányboltok forgalma emel-
kedett átlagosan 3–9% közötti mértékben, miközben 
a� magas forgalmú dohányboltok az Észak-Alföldön 
levők kivételével jelentős, 5 és 10% forgalomcsök-
kenést mutattak. (Lásd 3. ábra – a�szerk.) Tekintettel 
arra, hogy a�vizsgált két év első negyedévében a�for-
galom értéke gyakorlatilag nem változott, elmond-
ható, hogy az árbevételek átrendeződése a�magas 
forgalmú dohányboltok irányából az egyéb forgalmú 
boltok irányába országszerte, nagyjából hasonló ha-
tásfokkal, tisztán a� törvényváltozás hatására ment 
végbe. Úgy gondolom, hogy a� szakma hihetetlen 
méltósággal és fegyelemmel fogadta el a� törvényi 
változást és hajtotta végre a� költözést. Habár vol-
tak, akik sérelmezték az intézkedést, alacsony volt 
a�megszűnések száma.

♦  Az év elején bővült a�dohányboltokban tartha-
tó termékek köre. Milyenek a� visszajelzések 
ezzel kapcsolatban? 

Abszolút pozitív visszajelzések érkeztek a� do-
hányboltok felől. Az ND Nonprofit Zrt. mindig is 
nagy hangsúlyt fektetett a� dohányboltok felől ér-
kező hasznos javaslatok felkarolására. Így nagy 
örömünkre szolgált, hogy ezen termékkörbővítés-
re vonatkozó igényt sikeresen tudtuk képviselni, 
melynek eredményeként a� jogszabály kedvező 

Nemzeti Dohányboltok 
forgalomváltozása régiónként 
2014 I. negyedévében és 
2015 I. negyedévében 
(milliárd Ft)

»
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irányba módosult. Emlékezhetünk rá, hogy, a� tör-
vény megalkotása után már történtek bővítések. 
Az első igazi piaci reakciók a� rendszer indulása 
után érkeztek be hozzánk, ezeket az észrevéte-
leket folyamatosan továbbítjuk a� jogalkotó felé. 
Véleményem szerint egy-egy ilyen bővítés mindig 
pozitív hatással van, hiszen lendítenek a�dohány-
boltok forgalmán. Nekünk minden visszamondott 
szerződés fájó, ezért érdekünk, hogy a� dohány-
boltok viszonylag egyenletes eloszlásban, jól mű-
ködjenek. Ma már a� közvélemény is tudja, hogy 
egy dohánybolt üzemeltetése nem díj vagy aján-
dék, hanem anyagi áldozatokkal járó kőkemény 
napi munka. Úgy gondolom, mára a�dohányboltok 
a�legjobb biztonsági rendszerekkel felszerelt, leg-
szabályosabban működő kereskedelmi egységek 
Magyarországon.

♦  Szintén változás a� törvényben, hogy ezentúl 
3000 lakosonként írható ki egy koncesszió. 
Hogyan értékeli ezt a�változást? 

Jogalkalmazóként üdvözöljük ezt a� jogszabályi vál-
tozást, hiszen az így csökkenő jogosultságszámmal 
is teljes mértékben biztosítható a�dohánytermékek-
kel történő ellátás, valamit a�dohányboltok gazdasá-
gos működéséhez is kedvezőbb feltételeket teremt. 
A� zrt. a� kiadott koncessziókért felelős, a� meglévő 
koncessziót senkitől sem fogjuk elvenni. Egy adott 
településen úgy csökkenhet a� koncessziók száma, 
hogy a� visszaadott koncessziót követően új kiírás 
nem lesz. Véleményem szerint várhatóan több év 
még, mire a�gyengébben teljesítő üzletek elkopnak, 
és beáll a� törvényi rend. A�múlt hónapban volt egy 
újabb kiírásunk, főként azokon a�kisebb települése-
ken lehetett most koncessziót szerezni, ahol eddig 
kijelölés útján működött dohánybolt. Ennek megfele-
lően kevés pályázat is érkezett, a�meghirdetett 480 
helyre 170 pályázatot kaptunk.

♦  Az Fdvtv. változása az ND Nonprofit Zrt. fel-
adatkörét is bővítette. Például közreműködik 
a�dohányzás visszaszorítását és az egészség-
védelmet érintő feladatokban. Milyen terveik 
vannak ezzel kapcsolatban? 

A kormányzati szándék az, hogy kevesebben do-
hányozzanak. Az ND Nonprofit Zrt. idei pénzügyi 
évében azonban egészségmegőrző kampányok 
bonyolításához nincsen hozzárendelve forrás, a�költ-
ségvetésünk ezt a� tételt jelenleg nem tartalmazza. 
Ha a�jövőben társaságunk kap erre megbízást és for-
rást, akkor a�Nemzeti Dohányboltokban figyelemfel-
keltő, leszoktató kampányok várhatók. 

♦  Szintén az ND Nonprofit Zrt. hatáskörébe 
rendelte a� törvénymódosítás a� dohányter-
mék-kiskereskedők országos szakmai képzé-
sének megszervezését és lebonyolítását. Mit 
kell erről tudni? 

A terveink szerint az idei évben két képzési turnus 
lesz, egy tavaszi és egy őszi. A� tavaszi turnusban 
Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron és Győrött 
lesznek a� képzések május második felétől. A� tava-
lyi évvel ellentétben nem megyénként, hanem regi-
onális szinten szervezzük ezeket. Régiónként nagy-
ságrendileg 500 fő részvételére számítunk. A�terem 
méretétől függően egy vagy két képzési nap lesz 
kijelölve az adott régióban. Az őszi képzés várható-
an szeptember harmadik hetében indul Budapesttel, 
majd Miskolc és Debrecen a�következő két állomás. 
A� helyszíneken reggel 8-tól indul a� regisztráció, az 
előadások 9 órakor kezdődnek és délután 2-ig tarta-
nak. Ezután állítjuk ki az igazolást a�résztvevőknek az 
idei képzés teljesítéséről. 

♦  Milyen témák várhatók az idei évben?
Olyan témákat szerettünk volna összeválogatni, 
amelyek gyakorlati segítséget adnak a�dohánybol-
tosoknak. Fontosnak tartjuk újra átismételni, hogy 
milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek 
a� koncessziós szerződésben, amelyet a� jogosul-
tak aláírtak. Azt látjuk, hogy a�rendszer indulása óta 
eltelt két évben sokat tisztult a�piac, legtöbben is-
merik a�teendőiket, lehetőségeiket, de szeretnénk 
ezeket újra elismételni. Hiszen nem lehet elégszer 
elmondani, hogy ez nem egy egyszerű kereskedel-
mi tevékenység, hanem dohányterméket értékesí-
tenek ezek az üzletek, aminek nagyon szigorú sza-
bályai vannak. Szeretnénk megmutatni, hogyan kell 

Forgalom 2014 jan-márc. (milliárd Ft) Forgalom 2015 jan-márc. (milliárd Ft) Változás mértéke

Régió Nagyobb forgalmú 
 dohányboltok

További  
dohányboltok

Nagyobb forgalmú 
 dohányboltok

További  
dohányboltok

Nagyobb forgalmú 
 dohányboltok

További  
dohányboltok

Dél-Alföld 3,6 10,2 3,4 10,7 −4,70% 4,80%

Dél-Dunántúl 3,2 6,9 2,9 7,2 −10,00% 3,60%

Észak-Alföld 2,8 9,8 2,8 10,3 3,00% 5,20%

Észal-Magyarország 3,3 8,7 3 9,1 −9,30% 5,50%

Közép-Dunántúl 5 7,7 4,5 8,5 −10,80% 9,40%

Közép-Magyarország 19,1 19,7 17,7 21,5 −7,10% 9,20%

Nyugat-Dunántúl 12,2 6,2 11 6,7 −10,00% 9,20%

Összesen 49,1 69,1 45,3 73,9 −7,80% 7,00%

Nemzeti Dohányboltok forgalmának változása 2014–2015-ben
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a�kötelezettségeket betartani, milyen hibák merül-
nek fel. Ha valaki olyan helyzetbe jut, hogy szeretné 
a�szerződést felmondani, szeretné a�tevékenységét 
abbahagyni, ismertetjük, hogyan tudja a� számára 
legkevesebb kárral megtenni ezt. Úgy látjuk, hogy 
ezzel kapcsolatban sok félreértés van. Szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy a� kiskereskedelmi szerződés 
megszüntetése nem jár büntetéssel. Ez egy polgár-
jogi szerződésmegszüntetés, amikor a� feleknek el 
kell számolniuk egymással. Ezt sokan tévesen ér-
telmezik.

A másik téma a� lassan két éve működő adat-
gyűjtő rendszerünk megismertetése lesz. A� do-
hányboltosok számára létrehoztunk egy dohánybol-
ti portált, amelyen ellenőrizni lehet az üzlet nekünk 
beküldött adatait, kiderül belőle, hogy az adott do-
hánybolt rendszere jól működik-e. Ez egy ingyenes 
szolgáltatásunk, amelyet egyelőre nagyon kevesen 
használnak. Szeretnénk ismertetni ennek működé-
sét, hiszen nagy segítség valamennyi koncessziójo-
gosultnak, hogy ellenőrizhetővé válik az adatgyűjtő 
rendszerbe továbbított forgalmi és készletadat, va-
lamint hogy a�törvényi kötelezettségét teljes körűen 
teljesítette-e a� dohánybolt, továbbá bejelenthetők 
a�rendszerben nem található termékek. 

Meghívást kap egy-egy előadás erejéig a�Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, valamint a�Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság is, amelyek kollégái szintén gya-
korlatorientált témákkal készülnek.

A fentieken kívül két további témát is szeret-
nénk megismertetni a� koncessziójogosultakkal: 
az egyik az európai uniós dohányirányelv (TPD). 
A� felkért előadó beszélni fog arról, hogyan áll ez 
a� főként a� dohánytermékek külalakját befolyáso-
ló szabályozás, mire számíthatnak a� dohányter-
mék-értékesítők. 

Egy másik előadó segítségével pedig a� do-
hány termékek árképzését ismertetnénk. A� cél: 
mindenki számára ismert legyen, hogy miért kerül 
ennyibe a�dohánytermék. Mennyi haszna van eb-
ből az előállítónak, miből kapják a�kiskereskedők 
a� tízszázalékos árrést, és mennyi belőle az állami 
bevétel. 

♦ A�koncesszió elvesztése is függhet a�képzésen 
való részvételtől. Hogyan biztosítják, hogy az in-
formáció a�képzésekről mindenkihez eljusson?
Valóban, nagyon fontos tudni, hogy a� szerződés 
megszüntetésére adhat alapot, ha egy koncesz-
sziójogosult a�vállalása ellenére nem jelenik meg 
a� képzésen. Hiszen ez egy olyan pályázati válla-
lás volt, amelyért az elbíráláskor többletpontot ka-
pott a�pályázó, így mással szemben megnyerhette 
a�koncessziót. Tavaly annak ellenére, hogy három 
pótképzési lehetőséget is biztosítottunk, jó pár 
szerződést a� részvétel elmulasztása miatt kellett 
felbontanunk. Ahogy tavaly is, a�képzési tájékozta-
tók mind a�koncessziójogosultnak, mind a�gyakor-
lónak kimennek tőlünk emailben, és közlemény-
ként a� weboldalunkra is felkerülnek. Az utolsó 
héten ügyfélszolgálati munkatársaink azokat a� jo-
gosultakat, akik még nem regisztrálták a�részvéte-
lüket, nem fizették be a�részvételi díjat, telefonon is 
felhívják, hogy figyelmeztessék őket erre. Jelent-

kezni az oldalunkról letölthető képzési formanyom-
tatvánnyal lehet, a� részvételi díjat pedig egy kü-
lön számlaszámra kérjük, utalással. Fontos volna, 
hogy a� regisztráció és a� képzési díj megfizetése 
a�képzés előtt minimum három nappal megtörtén-
jen, hogy biztosan át tudjuk vezetni ezt a�rendsze-
rünkbe. Terveink szerint az idei őszi képzési turnus 
lezártával megvizsgáljuk, hogy hány olyan kon-
cessziójogosult van, akik pályázatukban vállalták 
a�képzést, és mégsem jöttek el, nekik idén is egy 
pótképzési lehetőséget kívánunk biztosítani.

♦  Nem gondoltak rá, hogy ezekbe a�képzések-
be valamilyen módon a� bolti alkalmazotta-
kat is bevonják?

A nagy létszám miatt ezt nehéz lenne megvalósítani. 
Részvételre kötelezni a�koncessziós szerződés alá-
íróját lehet, neki pedig kötelessége lenne az elhang-
zott információkat a�kollégáinak átadni. Ennek okán 
tettük lehetővé a�képzési anyag weboldalunkról tör-
ténő letöltését. A�jövőben, várhatóan már 2016-ban, 
azt tervezzük, hogy e-learning tananyagot állítunk 
össze, amellyel ez a�tudás könnyebben átadható. 

♦  Említette, hogy a�TPD-ről is szó lesz az előadá-
sokon. A� hazai törvények, törvénymódosítá-
sok előkészítésében részt vesz-e az ND Non-
profit Zrt.? Ezzel kapcsolatban zajlanak-e 
egyeztetések az ágazat szereplőivel?

Az ND Nonprofit Zrt. célja a� hazai dohányágazat 
hatékony jogszabálykövető működésének előse-
gítése, így a� hazai dohányágazati szereplők erre 
vonatkozó megkeresését továbbította az illetékes 
minisztérium felé, valamint részt vesz az ezzel ösz-
szefüggő szakmai egyeztetéseken. Az Emmi által 
a�közelmúltban TPD-tárgykörben szervezett egyez-
tetés is hozzájárul a�közösségi jogszabályok hazai 
jogrendbe történő átültetéséhez, a�dohányipari sze-
replők szakmai javaslatainak figyelembevételével.

♦  Egyelőre kevés információ áll rendelkezésre 
a� tervezett dohány-kiskereskedelmi ellátóval 
kapcsolatban. Lehet-e már bármit tudni erről? 

A dohány-kiskereskedelmi ellátórendszert sza-
bályozó jogszabály ezen feladat ellátására nem 
nevezi meg az ND Nonprofit Zrt.-t, e feladatkör 
a� hatályos jogszabályi előírások értelmében nem 
tartozik feladatkörünkbe. Így bővebb információval 
mi sem rendelkezünk. 

GYARMATI PETRA

„Létszükségünk,  

hogy a�trafikok megélhetése  

biztosítva legyen.”
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