
Ellátás, polckép-szerződések, kihelyezés

Fontos tudnivalók  

a�szakmai változásokról

Az ND Nonprofit Zrt.  

közleményben foglalta össze 

a�koncesszió jogosultak  

és a�koncessziót gyakorlók 

számára az őket érintő  

változásokat. A�legutóbbi 

jogszabályi változások  

a�dohány-kiskereskedelmi  

ellátási rendszer mellett 

a�polckép-szerződéseket,  

valamint a�dohánytermékek 

kihelyezését is érintik. 
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A Magyar Közlöny 2014. évi 183. számában 
tették közzé a� fiatalkorúak dohányzásának 

visszaszorításáról és a� dohánytermékek kiskeres-
kedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. (Fdvtv.) tör-
vényt módosító, a� dohánytermék-kiskereskedelem 
integrált ellátásához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvényt. A�tör-
vénymódosítás 3 fő pontban érinti a� Nemzeti Do-
hányboltok kiskereskedelmi értékesítését: átalakul 
a� dohány-kiskereskedelmi ellátási rendszer, lehe-
tőség nyílik polckép-szerződés kötésére, továbbá 
változtat a�dohánytermékek kihelyezésére vonatko-
zó szabályokon is.

ÁTALAKUL A�DOHÁNY-KISKERESKEDELMI
ELLÁTÁSI RENDSZER

Az Fdvtv. kiegészült 2. § (3) bekezdése, valamint 
a�módosult 4/A. § értelmében az állam a�dohánykis-
kereskedelem-ellátási feladatokat jelentő koncesz-
sziós jogosultságot koncessziós szerződés megkö-
tésével 20 éves határozott időtartamra átruházta az 
Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE Kft.) részére. 
A� jogszabály-módosítások hatálybalépésével, 2015. 
november 2-től kezdi meg működését az ODBE Kft. 
2015. november 2-től tehát a� dohánytermék-kiske-
reskedők dohánytermékekkel történő ellátását az 
eddigi nagykereskedők helyett az ODBE Kft. látja el, 
hangsúlyozza közleményében az ND Nonprofit Zrt.

Az ODBE Kft. weboldalán (www.odbe.hu) hasz-
nos információk találhatók többek között az ODBE 
Kft. által kialakított kondíciós listáról, a� módosult 
Fdvtv. szerint kötelezően biztosítandó árrés mérték 
meg ha tá rozásáról, a�raktárak, valamint Cash&Carry-k 
elhelyezkedéséről, és kapcsolattartási lehetőségek-
ről, emlékeztet a�közlemény. 

Az ODBE Kft. megkezdte a� dohányboltokba 
a� megrendelési tájékoztató füzetek, valamint az 
adat bekérő lapok kézbesítését. A�tájékoztató füzet 
célja, hogy a� koncesszió jogosultak, koncessziót 
gyakorlók részletesen megismerhessék a�megvál-
tozó dohány-kiskereskedelmi ellátási rendszert, az 
adatlappal pedig az ODBE Kft. a�folyamatos, direkt 
kommunikációt szeretné elősegíteni. A�tájékoztató 
kiadvány az ODBE Kft. weboldalán, az aktualitások 
menüpont alatt is elérhető. Az� ND Nonprofit Zrt. 
azt kéri a� koncesszió jogosultaktól, illetve a� kon-
cessziót gyakorlóktól, hogy a�zökkenőmentes átál-
lás érdekében a�kitöltött adat lapot mielőbb juttas-
sa vissza az ODBE Kft. részére.

Az ND Nonprofit Zrt. azon koncesszió jogosul-
tak számára, akik pályázatukon erre vonatkozóan 
vállalást tettek, szakmai képzést szervezett, amely-
nek őszi képzési sorozatában az ODBE Kft. is be-
mutatkozott előadásával, amelynek tartalma meg-
tekinthető az ND Nonprofit Zrt. weboldalán: http://
nemzetidohany.hu/informaciok/szakmai-kepzes/. 
A�közleményben az ND Nonprofit Zrt. azt javasolja, 
hogy ha a�koncesszió jogosultaknak vagy koncesz-
sziót gyakorlóknak az ODBE Kft. jövőbeni működé-
sével vagy az új dohánykiskereskedelem-ellátási 
rendszerrel kapcsolatban kérdésük merülne fel, azt 
juttassák el az ODBE Kft. részére.

MEGENGEDETT A�POLCKÉP-SZERZŐDÉS

A dohánytermékekre vonatkozó láthatósági szabá-
lyokban is jelentős változást hoz a� törvénymódosí-
tás. Az Fdvtv. módosulása révén annak 15/D. § (2) 
bekezdése szerint 2015. november 2-ától lehető-
ség van arra, hogy a� dohánytermék-nagykereske-
dők úgynevezett polckép-szerződést kössenek 
a�dohánytermék-kiskereskedőkkel. Így amennyiben 
a� dohánytermék-nagykereskedő az általa gyártott 
vagy forgalmazott (szabadforgalomba bocsátott) do-
hánytermék(ek), vagy termékcsoport(ok) kedvezőbb 
(így különösen nagyobb felületen, vagy kiemeléssel 
történő) megjelenítését kívánja a� dohányboltban, 
úgy erről a� dohánytermék-kiskereskedővel határo-
zott időre, ellenérték megállapítása mellett – írás-
ban – polckép-szerződést köthet. A�fenti megenge-
dő jogszabályi rendelkezés hatályba lépése eltérést 
jelent majd az eddigi tiltó előírások alól. 

MI KERÜLJÖN A�POLCKÉP-SZERZŐDÉSBE? 

A polckép-szerződésnek legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia:

a) a� dohánytermék-kiskereskedő által nyújtott 
szolgáltatás meghatározását azzal, hogy a� dohány-
termék-kiskereskedő a� felület arányos (százalékos) 
biztosítását nem vállalhatja, csak azt, hogy darab-
szám szerint meghatározott értékesítési csatornában 
(polchelyen) kínálja a�dohánytermék-nagykereskedő 
termékeit;

b) a�szerződés időtartamának meghatározását, 
amely 12 hónapnál hosszabb időre nem terjedhet,

c) a�dohánytermék-kiskereskedő felmondási jo-
gát, amely – függetlenül a�polckép-szerződés hatá-
rozott időtartamától – legalább 30 napos, és legfel-
jebb 90 napos felmondási idővel gyakorolható,

d) a� dohánytermék-nagykereskedő felmondási 
jogát, amelyet csak a� dohánytermék-kiskereskedő 
súlyos, és felszólítás ellenére is fennálló szerző-
désszegése esetén gyakorolhat,

e) a�dohánytermék-nagykereskedő által fizeten-
dő ellenértéket, amely minden esetben csak pénz-
beli szolgáltatás lehet,

f)  az ellenérték fizetési módját azzal, hogy az 
ellenértéket vagy teljes egészében, vagy havi 
részletekben előre kell megfizetni.

Az ND Nonprofit Zrt. közleményében több olyan 
pontra is felhívja a�Nemzeti Dohányboltok figyelmét, 
amelyek betartására a� polckép-szerződések meg-
kötése során a� koncesszió jogosultaknak és kon-
cessziót gyakorlóknak különösen figyel niük kell:

– A�dohánytermék-kiskereskedő nem köthet olyan 
szerződést, továbbá a� polckép-szerződésben (vagy 
annak megkötésével összefüggésben) nem tehet 
olyan jognyilatkozatot (vállalást), amelynek alapján 
a�dohánytermék-kiskereskedő kizárólag egy dohány-
termék-nagykereskedő termékeit forgalmazza és 
olyan helyzetet sem teremthet, amely a� dohányter-
mék értékesítési helyén egyes dohánytermék-nagy-
kereskedők termékeinek értékesítését – a�többi piaci 
szereplő rovására súlyosan hátrányosan – lényeges 
mértékben előnyben részesíti.

»
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–  Ha a� koncesszió jogosult pályázatában úgy 
nyilatkozott, hogy működése során széles 
termékpaletta tartását vállalja, köteles a� kon-
cessziós szerződés szerinti arányban1 ezt 
teljesíteni. Ilyen tartalmú vállalás esetén tehát 
a�teljes polckép 60%-a a�megkötött koncesz-
sziós szerződés értelmében kötött felosztású, 
vagyis a� fennmaradó további 40% esetében 
van szabad mozgástér a� polckép-szerződé-
sek kötésére. Az ND Nonprofit Zrt. nyoma-
tékosan felhívja a� figyelmet arra, hogy tilos 
a�polckép-szerződésben a�koncessziós szer-
ződéssel ellentétes vállalást tenni, továbbá 
egy vagy több polckép-szerződés megköté-
sével olyan helyzetet teremteni, amely a�kon-
cessziós szerződés megsértéséhez vezethet. 
E kötelezettség megszegése a� pályázati vál-
lalás nem teljesítését jelenti, amely az érintett 
koncessziós szerződés megszűnését is jelent-
heti, figyelmeztet az ND Nonprofit Zrt.

ELÉG SZÉLES-E A�PALETTA?

Az ND Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az, hogy 
a�széles termékpaletta tartására vonatkozó pályáza-
ti vállalás, illetve a� koncessziós szerződés szerinti, 
a�dohánytermékek százalékos arányú megjelenése 
teljesül-e, a�következőképp ellenőrizhető: valameny-
nyi, az adott dohányboltban forgalmazott dohány-
termék típusonként számított darabszámára vetítet-
ten kell a�koncessziós szerződés szerinti százalékos 
arányt megtartani. Képlettel kifejezve:

A darabszámnál csak azokat a� termékeket lehet 
figyelembe venni, amelyek a� fogyasztók számára lát-
hatók, hívja fel a�figyelmet az ND Nonprofit Zrt. (Fontos 
azonban, hogy az Fdvtv. szerint minden, a�dohányter-
mék-kiskereskedő által forgalmazott dohánytermékből 
1 db terméket kötelezően látható módon ki kell helyez-
ni.) Cigaretta esetében ez azt jelenti, hogy ha egy adott 
polchelyen egymás mögött több doboz is el van helyez-
ve, ez a�dohányboltban forgalmazott termékek darab-
száma szempontjából 1-nek számít, csak az az egyetlen 
darab vehető figyelembe, amely a�fogyasztók számára 
látható. Ha ugyanez a�cigaretta több polchelyen is ki 
van helyezve, hasonlóképp kell számolni: tehát ha pél-
dául 3 külön polchelyen polchelyenként 10, összesen 
30 doboz terméket helyez ki a�dohányboltos, az a�do-
hányboltban forgalmazott termékek darabszáma szem-
pontjából 3 darabnak minősül, tekintettel arra, hogy 
minden polchely első termékére van csak a� fogyasz-
tónak rálátása. Ugyanezt az értelmezést kell alkalmazni 
a�dohányboltban forgalmazott valamennyi dohányter-
mékre vonatkozóan, olvasható a�közleményben. A�pá-
lyázati vállalásnak megfelelő koncessziós szerződés 
szerinti széles termékpaletta prezentálása az üzletben 
a�kisebb termékpalettával rendelkező gyártók termé-
kei esetében többszöri, a�fogyasztók számára látható 
kihelyezéssel teljesíthető. Az ND Nonprofit Zrt. arra is 
felhívja a�figyelmet, hogy a�polckép-szerződés megkö-
tése nem kötelező, az csupán lehetőség a�dohányter-
mék-kiskereskedő számára. 

VÁLTOZIK A�KIHELYEZÉS MÓDJA

A dohánytermékek kihelyezésére vonatkozó szabályok 
is változnak az év végével. 2016. január 1-jétől lép ha-
tályba az Fdvtv. 15/D. § (1) bekezdésének módosítása. 
Ennek értelmében a� dohánytermék-kiskereskedő kö-
teles valamennyi általa forgalmazott dohánytermékből  
– a�szivarokat kivéve – típusonként, márkajelzésenként, 
illetve – ha ilyen van – a�márkajelzések minden alfajtá-
ja után egyet-egyet (több polchelyes kihelyezés esetén 
is csak egyet) a�képpel kombinált figyelmeztetést tar-
talmazó oldalával (amennyiben a� csomagoláson ilyen 
van), a�dohányboltban a�pultvonal felett, illetve az elkü-
lönített helyen belül a�fogyasztók számára jól láthatóan 
megjeleníteni. A�jogszabályi rendelkezés betartásának 
ellenőrzését az illetékes vámhatóság végzi majd.

GYARMATI PETRA

1 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a�jogosult széles dohánytermék-válasz-

ték biztosítását vállalta a�pályázatában (vagy ezzel egyenértékű kötelezettségvál-

lalást tett), ugyanakkor konkrét számszerű vállalást e vonatkozásban nem tett, úgy 

e vállalás akkor minősül megtartottnak, ha – amennyiben ilyen elérhető – legalább 

három különböző, magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább három külön-

böző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár által gyártott dohánytermékek 

a� jogosult/koncessziót gyakorló által üzemeltetett dohányboltban (annak polcán) 

legalább 10-10-10%-os arányban megjelennek.

adott gyártó dohánytermék típusainak 
 fogyasztó számára látható darabszáma

dohányboltban forgalmazott összes  
dohányterméktípus darabszáma

= %-os arány
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