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Interjú Gyulay Zsolttal, az ND
Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt.
vezérigazgatójával

Letisztultan
működik az
értékesítési
rendszer
A tavaly év végi törvénymódosítással újabb ﬁnomhangolás történt az új
dohányértékesítési rendszeren, amely mostanára kinőtte agyerekcipőt, az ellátási
feladatokat aNemzeti Dohányboltok gördülékenyen látják el. Gyulay Zsolttal,
az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. vezérigazgatójával az új rendszer
felállása óta eltelt időszakról, azrt. új feladatköreiről is beszélgettünk.
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♦ Hogyan értékeli a 2014-es évet? Összességében milyen forgalmat értek el tavaly aNemzeti
Dohányboltok? Mennyire koncentrált ez aforgalom?
Az új dohány-kiskereskedelmi rendszernek amellett,
hogy védi aﬁatalokat, hiszen kevesebb ﬁatalkorú juthat hozzá dohánytermékekhez, amásik legnagyobb
eredménye, hogy 2014 eleje óta, az online kasszákat megelőzve működik az online készletnyilvántartó
rendszer, amelynek köszönhetően pontosan látható,
hogy adohánytermékekből és adohányzást kiegészítő termékekből mi és hogyan fogy aNemzeti Dohányboltokban. Adohányboltok teljes forgalmát nem
látjuk, hiszen az adatközlés csak adohánytermékek
és adohányzást kiegészítő kellékek kiskereskedelmi adatait érinti, egyéb, aNemzeti 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 dohánytermék és akiegészítő termékek eladásából származó
forgalma összesen 535 milliárd forint volt. Aktuális állapot szerint az országban akoncessziós szerződéssel rendelkező dohányboltok száma: 5813, kijelölési
okirattal pedig 476 kereskedelmi egységben történik
értékesítés. A forgalom koncentráltságára jellemző,
hogy asűrűbben lakott megyékben, így Budapesten

és Pest megyében történik az eladások 32%-a, de
erős még Győr-Moson-Sopron megye ahatár menti
települések áthaladó forgalma miatt (9%), míg atöbbi megyében nagyjából egyenletes, 2–5% közötti
részesedést látunk ateljes forgalomból. (Lásd infograﬁkánkat – aszerk.)
A 2014-es és 2015-ös év első negyedéves, szezonális hatásoktól mentes adatait összehasonlítva
kiderül, hogy a dohánypiac méretében a két időszakban jelentős változás nem volt, minimális mértékben, 0,2%-kal nőtt aforgalom. Pontos adatainknak
köszönhetően 2014-től aKSH már ami számainkkal
korrigálta – általában felfelé – a kiskereskedelmi
statisztikáját. A rendszer előnyeit a dohánycégek is
felismerték, a regisztrátorokkal kötött együttműködések eredményeként minden eddiginél pontosabb
képet kaphatnak termékeik forgalmáról.
♦ Első interjúnkban említette, hogy kollégái az
összes dohányboltot meglátogatják. Milyen tapasztalatok voltak levonhatók a látogatások
során?
Koncesszió-ellenőrzési munkatársaink évente minden boltot személyesen felkeresnek. Amásodik országos 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 foglaltakat ellenőrizzük. Hiszen nagyon fontos, hogy akoncessziónyertes apályázatában tett vállalásokat be is
tartsa. Adminisztratív jogi ellenőrzéseink főként arra
irányulnak, hogy ez rendben legyen.
A látogatások alkalmával kollégáink többnyire kisebb mértékű szabálytalanságokkal találkoztak. Ilyen
aváltozásokról, például anyitva tartásról, esetleges
költözésről szóló adminisztratív bejelentések elmaradása, amelyek kizárólag a helyszíni látogatások során ellenőrizhetők. Továbbá az arculati előírásokhoz
képest találtunk rendellenességeket, általában nem
megfelelő cégér, tábla kihelyezését.
A kezdetektől fogva célkitűzésünk, hogy olyan
formában folytassuk ellenőrzési tevékenységünket, mely a törvény által meghatározott előírások
rendszeres, kontrollált betartatása mellett ﬁgyelmet
fordít és segítséget nyújt a Nemzeti Dohányboltok
üzemeltetőinek az esetleges kérdéseik, javaslataik kezelésére. A felmerülő kérdésekben egyrészt
a látogatást végző kollégák nyújthatnak segítséget,
adhatnak tanácsokat, másrészt az ügyfélszolgálatunkon dolgozó kollégáink, továbbá apályázataikban az
éves szakmai képzést vállaló koncessziójogosultak
az évente megrendezésre kerülő Országos Szakmai
Képzéseken is sok hasznos információval lehetnek
gazdagabbak.

Nemzeti Dohányboltok
koncentrációja
2014 I. negyedévében
és 2015 I. negyedévében
(dohánybolt db)
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♦ Sikerrel elindult és gördülékenyen működik
az ND Nonproﬁt Zrt. forgalom-nyilvántartási
adatgyűjtő rendszere, amelyben a regisztrátorok és adohányboltosok is elérhetik online
a saját adataikat. Milyenek a visszajelzések
ezzel kapcsolatban?
Az online rendszerrel kapcsolatban kétféle elvárásunk volt: teremtsen tiszta, átlátható piaci viszonyokat. Azt értem ez alatt, hogy ne legyen lehetséges
aNemzeti Dohányboltokban afeketekereskedelem,

800

600

700

♦ A látogatások során találkoztak gyakori kérdésekkel?
Főként a kis településeken működő Nemzeti Dohányboltoktól kaptunk több visszajelzést. Ők arról
számoltak be, hogy alacsonynak találják az első kiírás alkalmával meghatározott 2000 fő/kiadható koncessziószámot. Működésünk során állandó törekvéseket teszünk, hogy ajogalkotó felé továbbítsuk az
üzemeltetők helyzetét elősegítő javaslatokat. Ennek
eredményeként a 2014 decemberében megjelent
jogszabályváltozással akorábbi 2000 fő/jogosultság
számról 3000 fő/jogosultság számra változott akiadható jogosultságok számítási alapja. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy kiemelten ﬁgyeljünk afelénk irányuló napi visszajelzésekre, hiszen létszükségünk, hogy
a traﬁkok megélhetése biztosítva legyen és kevesebb legyen amegszűnés.
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vagy a számla nélküli értékesítés. A rendszer valóban tiszta képet ad, hiszen nemcsak az eladás ténye
látható, hanem akészlet is nyomon követhető. Ilyen
szempontból hasznosnak és eredményesnek tartjuk arendszert. Amásik várakozásunk az volt, hogy
a piaci szereplők a korábbi, lekérdezéses módszer
helyett a mi adataink használatára térjenek át, ami
szintén megtörtént. Ahogy korábban említettem, sikerült az összes regisztrátorral szerződést kötnünk.
Aforgalmi adattovábbító rendszerünk használói pozitív tapasztalatokat osztanak meg velünk. Kimondottan hasznosnak és eredményesnek tartják a rendszer által biztosított szolgáltatásokat. Szeretnénk, ha
minél szélesebb felhasználói körhöz eljutnának ezek
a funkciók, ezért a hamarosan induló szakmai képzéssorozaton kiemelt helyen kezeljük majd ennek
megismertetését atraﬁkosok körében is.

Az adatok azt mutatják, hogy kivétel nélkül minden régióban akisebb dohányboltok forgalma emelkedett átlagosan 3–9% közötti mértékben, miközben
a magas forgalmú dohányboltok az Észak-Alföldön
levők kivételével jelentős, 5 és 10% forgalomcsökkenést mutattak. (Lásd 3. ábra – aszerk.) Tekintettel
arra, hogy avizsgált két év első negyedévében aforgalom értéke gyakorlatilag nem változott, elmondható, hogy az árbevételek átrendeződése a magas
forgalmú dohányboltok irányából az egyéb forgalmú
boltok irányába országszerte, nagyjából hasonló hatásfokkal, 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 voltak, akik sérelmezték az intézkedést, alacsony volt
amegszűnések száma.

♦ Atavalyi évben aforgalom egyenlőbb eloszlásának elmozdítására változott az Fdvtv. A2500
nm-es alapterületű üzletek és a benzinkutak
mellől költözniük kellett adohányboltoknak. Milyen eredményt hozott ez aváltozás?
A 2014-es év második felében érzékelt piacélénkülés szezonális jellegű torzító hatása miatt a2014.
I. negyedévet érdemes összehasonlítani a2015. I.
negyedév forgalmával, ha atörvényváltozás hatását szeretnénk vizsgálni.

♦ Az év elején bővült adohányboltokban tartható termékek köre. Milyenek a visszajelzések
ezzel kapcsolatban?
Abszolút pozitív visszajelzések érkeztek a dohányboltok felől. Az ND Nonproﬁt Zrt. mindig is
nagy hangsúlyt fektetett a dohányboltok felől érkező hasznos javaslatok felkarolására. Így nagy
örömünkre szolgált, hogy ezen termékkörbővítésre vonatkozó igényt sikeresen tudtuk képviselni,
melynek eredményeként a jogszabály kedvező
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irányba módosult. Emlékezhetünk rá, hogy, a törvény megalkotása után már történtek bővítések.
Az első igazi piaci reakciók a rendszer indulása
után érkeztek be hozzánk, ezeket az észrevételeket folyamatosan továbbítjuk a jogalkotó felé.
Véleményem szerint egy-egy ilyen bővítés mindig
pozitív hatással van, hiszen lendítenek a dohányboltok forgalmán. Nekünk minden visszamondott
szerződés fájó, ezért érdekünk, hogy a dohányboltok viszonylag egyenletes eloszlásban, jól működjenek. Ma már a közvélemény is tudja, hogy
egy dohánybolt üzemeltetése nem díj vagy ajándék, hanem anyagi áldozatokkal járó kőkemény
napi munka. Úgy gondolom, mára adohányboltok
alegjobb biztonsági rendszerekkel felszerelt, legszabályosabban működő kereskedelmi egységek
Magyarországon.
♦ Szintén változás a törvényben, hogy ezentúl
3000 lakosonként írható ki egy koncesszió.
Hogyan értékeli ezt aváltozást?
Jogalkalmazóként üdvözöljük ezt a jogszabályi változást, hiszen az így csökkenő jogosultságszámmal
is teljes mértékben biztosítható a dohánytermékekkel történő ellátás, valamit adohányboltok gazdaságos 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 agyengébben teljesítő üzletek elkopnak,
és beáll a törvényi rend. A múlt hónapban volt egy
újabb kiírásunk, főként azokon akisebb településeken lehetett most koncessziót szerezni, ahol eddig
kijelölés útján működött dohánybolt. Ennek megfelelően kevés pályázat is érkezett, ameghirdetett 480
helyre 170 pályázatot kaptunk.
♦ Az Fdvtv. változása az ND Nonproﬁt Zrt. feladatkörét is bővítette. Például közreműködik
adohányzás visszaszorítását és az egészségvédelmet érintő feladatokban. Milyen terveik
vannak ezzel kapcsolatban?

A kormányzati szándék az, hogy kevesebben dohányozzanak. Az ND Nonproﬁt Zrt. idei pénzügyi
évében azonban egészségmegőrző kampányok
bonyolításához nincsen hozzárendelve forrás, aköltségvetésünk ezt a tételt jelenleg nem tartalmazza.
Ha ajövőben társaságunk kap erre megbízást és forrást, akkor aNemzeti Dohányboltokban ﬁgyelemfelkeltő, leszoktató kampányok várhatók.
♦ Szintén az ND Nonproﬁt Zrt. hatáskörébe
rendelte a törvénymódosítás a dohánytermék-kiskereskedők országos szakmai képzésének 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 tavalyi évvel ellentétben nem megyénként, hanem regionális szinten szervezzük ezeket. Régiónként nagyságrendileg 500 fő részvételére számítunk. Aterem
méretétől függően egy vagy két képzési nap lesz
kijelölve az adott régióban. Az őszi képzés várhatóan szeptember harmadik hetében indul Budapesttel,
majd Miskolc és Debrecen akövetkező két állomás.
A helyszíneken reggel 8-tól indul a regisztráció, az
előadások 9 órakor kezdődnek és délután 2-ig tartanak. Ezután állítjuk ki az igazolást arésztvevőknek az
idei képzés teljesítéséről.
♦ Milyen témák várhatók az idei évben?
Olyan témákat szerettünk volna összeválogatni,
amelyek gyakorlati segítséget adnak adohányboltosoknak. Fontosnak tartjuk újra átismételni, hogy
milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek
a koncessziós szerződésben, amelyet a jogosultak aláírtak. Azt látjuk, hogy arendszer indulása óta
eltelt két évben sokat tisztult a piac, legtöbben ismerik ateendőiket, lehetőségeiket, de szeretnénk
ezeket újra elismételni. Hiszen nem lehet elégszer
elmondani, hogy ez nem egy egyszerű kereskedelmi tevékenység, hanem dohányterméket értékesítenek ezek az üzletek, aminek nagyon szigorú szabályai vannak. Szeretnénk megmutatni, hogyan kell
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a kötelezettségeket betartani, milyen hibák merülnek fel. Ha valaki olyan helyzetbe jut, hogy szeretné
aszerződést felmondani, szeretné atevékenységét
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 polgárjogi szerződésmegszüntetés, amikor a feleknek el
kell számolniuk egymással. Ezt sokan tévesen értelmezik.
A másik téma a lassan két éve működő adatgyűjtő rendszerünk megismertetése lesz. A dohányboltosok számára létrehoztunk egy dohánybolti portált, amelyen ellenőrizni lehet az üzlet nekünk
beküldött adatait, kiderül belőle, hogy az adott dohánybolt rendszere jól működik-e. Ez egy ingyenes
szolgáltatásunk, amelyet egyelőre nagyon kevesen
használnak. Szeretnénk ismertetni ennek működését, hiszen nagy segítség valamennyi koncessziójogosultnak, hogy ellenőrizhetővé válik az adatgyűjtő
rendszerbe továbbított forgalmi és készletadat, valamint hogy atörvényi kötelezettségét teljes körűen
teljesítette-e a dohánybolt, továbbá bejelenthetők
arendszerben nem található termékek.
Meghívást kap egy-egy előadás erejéig aNemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint aNemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is, amelyek kollégái szintén gyakorlatorientált témákkal készülnek.
A fentieken kívül két további témát is szeretnénk megismertetni a koncessziójogosultakkal:
az egyik az európai uniós dohányirányelv (TPD).
A felkért előadó beszélni fog arról, hogyan áll ez
a főként a dohánytermékek külalakját befolyásoló szabályozás, mire számíthatnak a dohánytermék-értékesítők.
Egy másik előadó segítségével pedig a dohánytermékek árképzését ismertetnénk. A cél:
mindenki számára ismert legyen, hogy miért kerül
ennyibe a dohánytermék. Mennyi haszna van ebből az előállítónak, miből kapják a kiskereskedők
a tízszázalékos árrést, és mennyi belőle az állami
bevétel.
♦ Akoncesszió elvesztése is függhet aképzésen
való részvételtől. Hogyan biztosítják, hogy az információ aképzésekről mindenkihez eljusson?
Valóban, nagyon fontos tudni, hogy a szerződés
megszüntetésére adhat alapot, ha egy konceszsziójogosult a vállalása ellenére nem jelenik meg
a képzésen. Hiszen ez egy olyan pályázati vállalás volt, amelyért az elbíráláskor többletpontot kapott apályázó, így mással szemben megnyerhette
akoncessziót. Tavaly annak ellenére, hogy három
pótképzési lehetőséget is biztosítottunk, jó pár
szerződést a részvétel elmulasztása miatt kellett
felbontanunk. Ahogy tavaly is, aképzési tájékoztatók mind akoncessziójogosultnak, mind agyakorlónak kimennek tőlünk emailben, és közleményként a weboldalunkra is felkerülnek. Az utolsó
héten ügyfélszolgálati munkatársaink azokat a jogosultakat, akik még nem regisztrálták arészvételüket, nem ﬁzették be arészvételi díjat, telefonon is
felhívják, hogy ﬁgyelmeztessék őket erre. Jelent-

kezni az oldalunkról letölthető képzési formanyomtatvánnyal lehet, a részvételi díjat pedig egy külön számlaszámra kérjük, utalással. Fontos volna,
hogy a regisztráció és a képzési díj megﬁzetése
aképzés előtt minimum három nappal megtörténjen, hogy biztosan át tudjuk vezetni ezt arendszerünkbe. Terveink szerint az idei őszi képzési turnus
lezártával megvizsgáljuk, hogy hány olyan koncessziójogosult van, akik pályázatukban vállalták
aképzést, és mégsem jöttek el, nekik idén is egy
pótképzési lehetőséget kívánunk biztosítani.
♦ Nem gondoltak rá, hogy ezekbe aképzésekbe valamilyen módon a bolti alkalmazottakat is bevonják?

„Létszükségünk,
hogy atrafikok megélhetése
biztosítva legyen.”

A nagy létszám miatt ezt nehéz lenne megvalósítani.
Részvételre kötelezni akoncessziós szerződés aláíróját lehet, neki pedig kötelessége lenne az elhangzott információkat akollégáinak átadni. Ennek okán
tettük lehetővé aképzési anyag weboldalunkról történő letöltését. Ajövőben, várhatóan már 2016-ban,
azt tervezzük, hogy e-learning tananyagot állítunk
össze, amellyel ez atudás könnyebben átadható.
♦ Említette, hogy aTPD-ről is szó lesz az előadásokon. A hazai törvények, törvénymódosítások előkészítésében részt vesz-e az ND Nonproﬁt Zrt.? Ezzel kapcsolatban zajlanak-e
egyeztetések az ágazat szereplőivel?
Az ND Nonproﬁt Zrt. célja a hazai dohányágazat
hatékony jogszabálykövető működésének elősegítése, így a hazai dohányágazati szereplők erre
vonatkozó megkeresését továbbította az illetékes
minisztérium felé, valamint részt vesz az ezzel öszszefüggő szakmai egyeztetéseken. Az Emmi által
aközelmúltban TPD-tárgykörben szervezett egyeztetés is hozzájárul aközösségi jogszabályok hazai
jogrendbe történő átültetéséhez, adohányipari szereplők szakmai javaslatainak ﬁgyelembevételével.
♦ Egyelőre kevés információ áll rendelkezésre
a tervezett dohány-kiskereskedelmi ellátóval
kapcsolatban. Lehet-e már bármit tudni erről?
A dohány-kiskereskedelmi ellátórendszert szabályozó 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

