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Az ND Nonprofit Zrt. hamarosan e-mailben értesíti az érintetteket

Tájékoztatás a2016. évi
szakmai képzésről

2016-ban jelentősen megváltozik az ND Nonproﬁt Zrt. szakmai képzésének lebonyolítási
rendje. Az ND Nonproﬁt Zrt. aKoncesszió Jogosultak igényeit ﬁgyelembe véve online
szakmai képzést indít, azaz személyes részvételt nem igénylő, internet alapú, úgynevezett
E-learning képzést. Ateljesítés részleteiről, illetve atechnikai tudnivalókról aZrt. aközeljövőben ad e-mailben tájékoztatást azoknak aKoncesszió Jogosultaknak, akik pályázatukban
vállalták, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesznek aterületi kereskedelmi és
iparkamarák által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon. Az erről szóló tájékoztatás az ND Nonproﬁt Zrt. weboldalán is elérhető lesz és cikkünkben is elolvashatja.
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int ismeretes, aﬁatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és adohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
(a továbbiakban: „Fdvtv.”) 4. § (2) bekezdése szerint
2015. január 1-től adohánytermék-kiskereskedők országos szakmai képzésének megszervezése és lebonyolítása az ND Nonproﬁt Zrt. feladatkörébe tartozik. Adohánytermék-kiskereskedők éves szakmai
képzését 2016-ban is az ND Nonproﬁt Zrt. szervezi
az alábbiak szerint.
Idén jelentősen megváltozik a szakmai képzés
lebonyolításának rendje. Az ND Nonproﬁt Zrt. aKoncesszió Jogosultak igényeit ﬁgyelembe véve személyes részvételt nem igénylő, internet alapú, úgynevezett E-learning képzést indít. A kurzus teljesítésére
annak indulásától számított 2 hét áll rendelkezésre.
Az egyes kurzusok megindításáról, annak teljesítéséről és a jelentkezés módjáról valamennyi az adott kurzusra besorolt érintettet az ND Nonproﬁt Zrt. előzetes
tájékoztató levelében fog tájékoztatni a Koncessziót
gyakorlói email címre történő levél megküldésével.
Ahhoz, hogy aképzési részvételt vállalt Konceszszió Jogosultak aszámukra meghatározott időpontban
induló kurzuson részt tudjanak venni és így az E-learning rendszer keretében teljesíteni tudják a szakmai
képzésre irányuló pályázati vállalásukat, szükséges
a képzés díját, 6350 forintot (5000,− Ft + áfa) banki
átutalással az NDNonproﬁt Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329613-00000055 számlaszámára beﬁzetni, áll aZrt. tájékoztatójában. Aképzés
díját minden Koncesszió Jogosultnak egyszer kell
megﬁzetnie akkor is, ha több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkezik. Az ND Nonproﬁt
Zrt. felhívja aﬁgyelmet arra, hogy aképzési díjakat kizárólag a fent megjelölt, a képzési díjak fogadására
létrehozott számlaszámra lehet megﬁzetni.

HA NEM PONTOS AZ ÖSSZEG
A meghatározott időpontban induló kurzuson való
részvétel feltétele, hogy az ND Nonproﬁt Zrt. tájékoztató levelének kiküldésétől számított 10 naptári napon
belül a fenti pontos összeg beérkezzen a fent megjelölt számlaszámra. Az ND Nonproﬁt Zrt. azt kéri,
hogy az átutalásnál aközlemény rovatba – apontos
beazonosíthatóság érdekében – feltétlenül tüntesse
fel aKoncesszió Jogosult nevét és adóazonosító jelét.
Fontos tudnivalók az utalással kapcsolatban,
hogy aképzési díj
tIBUÈSJEƞOUÞMJVUBMÈTBFTFUÏOBĥUÈKÏLP[UBUØMFvélben megjelölt időpontban induló kurzuson nem
tud részt venni a Koncesszió Jogosult. A képzési
kötelezettség teljesítésére asoron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, amelyről afelszabaduló helyek függvényében tájékoztat aZrt.;
tOFNQPOUPTÚTT[FHƺVUBMÈTBFTFUÏO
t IB Bĥ LÏQ[ÏT EÓKÈOÈM  'UOÈM  LFWFTFCC
összeg került átutalásra, akkor aképzési díj hiányzó részét a képzés díjának beﬁzetési határidején
belül el kell utalnia. Amennyiben a képzési díj hiányzó részét határidőn belül nem utalja át, abeﬁzetett kevesebb összeg visszautalásra kerül, atájékoztató levélben megjelölt időpontban induló

kurzuson nem tud részt venni aKoncesszió Jogosult. Ebben az esetben a képzési kötelezettség
teljesítésére asoron következő képzési kurzuson
nyílik lehetősége, amelyről a felszabaduló helyek
függvényében tájékoztat aZrt.;
t IB Bĥ LÏQ[ÏT EÓKÈOÈM   'UOÈM NBHBTBCC
összeg került átutalásra, akkor az ND Nonproﬁt Zrt.
a képzési díjon felüli részt visszautalja arra a bankszámlára, amelyről aképzés díja érkezett.
A beﬁzetett teljes összegű képzés díja nem jár
vissza azoknak, akik aképzés díját beﬁzették ugyan
a megadott számlaszámra, de az E-learning rendszer keretében nem teljesítették akurzust, azaz nem
szerezték meg a részvételről szóló igazolást, vagy
a koncessziós szerződésük a képzési díj átutalását
követően szűnt meg.

JELSZÓ ÉS ELÉRHETŐSÉG
Azok a Koncesszió Jogosultak, akik a tájékoztató
levélben meghatározott, annak kiküldésétől számított 10 naptári napon belül a képzés díjának összegét amegjelölt számlaszámra beﬁzetik, abeﬁzetést
követő 2 munkanapon belül egy regisztrációs rendszerüzenetet fognak kapni a Koncessziót gyakorlói
e-mail címükre. Ez a regisztrációs rendszerüzenet
tájékoztat majd az E-learning oktatási felület elérhetőségéről, arendszerbe való belépéshez szükséges
felhasználónévről és jelszóról. Aregisztrációs rendszerüzenetnek a Koncessziót Gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós szerződés 38. pontja
szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.
A kurzus indulását megelőző naptári napon
ugyancsak a Koncessziót gyakorlói e-mail címre kiküldésre kerül egy újabb a kurzus megindítására
felhívó rendszerüzenet, amely emlékezteti a Koncesszió Jogosultat arra, hogy a következő naptól
lehetősége van elkezdeni az online kurzust akorábban kapott felhasználónév és jelszó használatával.
A kurzusindító rendszerüzenetnek a Koncessziót
Gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós
szerződés 38. pontja szerint aKoncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

TELJESÍTÉS
Az online kurzus E-learning rendszerben történő hiánytalan teljesítésére két hét áll rendelkezésre. Az
E-learning rendszer használatához leírás, valamint
segédlet megtalálható az E-learning oldalon. Akurzus az E-learning rendszerben található valamennyi
oktatási anyag átolvasásával teljesíthető, az alábbiak
ﬁgyelembevételével:
t"ĥLVS[VTUFMKFTÓUÏTFTPSÈONJOEJHmHZFMNFTFO
olvassa el az utasításokat és kövesse azokat.
t "[ BEPUU PMEBMSØM DTBL BLLPS MFIFU UPWÈCCMÏQni, ha minden előírt mezőre rákattint és minden előírt
utasítást elvégez.
t "[ FHZFT PMEBMBL PMWBTÈTÈIP[ NJOJNÈMJT JEƞ
került megállapításra, melynek leteltéig akövetkező
oldalra nem tud továbblépni.
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t"CCBOB[FTFUCFO IB½OB[&MFBSOJOHSFOEszerben található valamennyi oktatási anyagot nem
tudja egyszeri alkalommal áttanulmányozni, akkor
a kurzus kéthetes időtartamán belül tetszőleges
alkalommal és időpontban beléphet az E-learning
rendszerbe, és az oktatási anyagok olvasását ott
folytathatja, ahol az előző alkalommal való belépéskor azt abbahagyta.

kurzuson nyílik lehetősége, amelyről a felszabaduló helyek függvényében tájékoztat a Zrt. A legutolsó meghirdetett képzési kurzus novemberben kerül
megnyitásra zárt létszámkerettel, amely a korábbi
kurzust nem teljesítők miatt hamar betelhet, így aZrt.
azt javasolja, hogy aképzési kötelezettséget minden
Koncesszió Jogosult a számára küldött tájékoztató
levél szerint meghirdetett kurzusban teljesítse.
Abban az esetben, ha valaki elvégezte akurzust
és a későbbiekben szeretné ismét átolvasni az oktatási anyagokat, afelhasználónevének és jelszavának használatával ezt az E-learning rendszerbe való
belépéssel bármikor megteheti. Fontos, hogy az
E-learning rendszerben elhelyezett tananyagok nem
tölthetők le, azok kizárólag arendszerbe való belépéssel hozzáférhetők.

AZ OKTATÁSI ANYAGOK TÉMAKÖREI

ELEKTRONIKUS ÚTON KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS
Az oktatási anyagok maradéktalan áttanulmányozása után a rendszer automatikusan elkészíti a Koncesszió Jogosultnak a képzési kötelezettség teljesítéséről a névre szóló részvételi igazolást, melyről
rendszerüzenet tájékoztat majd. Anévre szóló részvételi igazolás elkészültéről szóló rendszerüzenetnek
a Koncessziót Gyakorló részére történő kiküldése
a koncessziós szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.
Az ND Nonproﬁt Zrt. ﬁgyelmeztet arra, hogy
aképzés kizárólag abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a képzésen való részvételről
szóló igazolás arendszerben legenerálásra kerül.
Az igazolást lehetőség van kinyomtatni vagy
a saját számítógépre lementeni. Bár az igazolás
kinyomtatása vagy lementése már nem feltétele
aképzés teljesítésének, de annak érdekében, hogy
akiállított igazolás aKoncesszió Jogosulnak is meglegyen, javasolják az igazolás kinyomtatását vagy
lementését. Az ND Nonproﬁt Zrt. az igazolást sem
postai úton, sem elektronikus levél formájában nem
küldi meg.

A TANANYAG NEM TÖLTHETŐ LE
Amennyiben az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyagot akurzus kéthetes időtartamán belül nem sikerül teljes egészében végigolvasnia a Koncesszió Jogosultnak, akkor a képzési
kötelezettségét nem teljesítette, a képzési igazolás nem generálódik le a részére. A képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési

tND Nonproﬁt Zrt.
− Koncessziós jogosultsággal kapcsolatos jogi
és ellenőrzési tudnivalók
− Készletnyilvántartó rendszerrel kapcsolatos
információk
tNAV
− Dohánygyártmányok kiskereskedelmét érintő
aktualitások
tNFH
− A ﬁatalkorúak különös védelmére vonatkozó
szabályok, és azok betartásának ellenőrzése
tMDKE
– Fogyasztóvédelem, munkaügy, személy- és
vagyonvédelem adohányboltban
tODBE Kft.
– Aktualitások
tBAT
− Az EU új dohánytermék-irányelvének hazai átültetése
tPMI
− Dohánytermékek kiskereskedelmi árát befolyásoló tényezők
Tekintettel arra, hogy aszakmai képzési kötelezettség teljesítése körébe tartozóan számos tájékoztató információ elektronikus úton kerül megküldésre,
egyes elektronikus levelezőrendszerek esetében,
az ND Nonproﬁt Zrt. által kiküldött tájékoztató levelek
automatikusan a„levélszemét – SPAM” kategóriába
kerülhetnek, ﬁgyelmeztet aZrt. Ezen esetek az adott
levelező rendszer sajátosságai okán fordulhatnak
elő. A fogadó oldali beállítások megváltoztatására
az ND Nonproﬁt Zrt.-nek nincsen lehetősége. Afent
leírtakból adódóan azt kérik, hogy a jövőbeni tájékoztatások biztos célba érésének érdekében a „levélszemét – SPAM” mappát is ellenőrizzék.
A fenti módon biztosított E-learning rendszer
útján teljesítendő képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a2016. évi szakmai
képzésre irányuló pályázati kötelezettség vállalását
Koncesszióba Adó nem teljesítettnek tekinti, amely
a koncessziós szerződése megszűnését eredményezheti, ﬁgyelmezet az ND Nonproﬁt Zrt.
GYARMATI PETRA

