
I dén először az ND Nemzeti Dohánykereskedel-

mi Nonprofit Zrt. a dohánytermék-kiskereskedők 

számára tartott országos szakmai képzését e-lear-

ning rendszer keretében szervezte meg. A szemé-

lyes oktatás helyett az ND Nonprofit Zrt. online fe-

lületén (www.kepzes.nemzetidohany.hu) történő 

képzés az eddigi részvételi arányt tekintve sikeres-

nek mondható, főként, mivel a Koncesszió jogosul-

tak számára rugalmas feltételeket biztosít.

Az ND Nonprofit Zrt.-től megtudtuk, hogy jelen-

leg összesen 3900 jogosult van, aki vállalta a kép-

zést. A  képzések teljesítési aránya ez idáig igen 

jelentős, 96,4 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy 

eddig összesen 3784-en vettek részt a meghirde-

tett alapkurzusokon. Az ND Nonprofit Zrt. pótkur-

zusok megnyitásával kíván lehetőséget biztosítani 

az alapképzés keretében képzési kötelezettséget 

nem teljesítők számára. A tervezett összesen három 

pótkurzusból már az első le is zárult, melyen ismét 

magas, 90%-os teljesítési arány volt. A több mint 96 

százalékos teljesítési arány tükrében megállapítha-

tó, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Koncesszió jogosul-

tak szakmai igényeit kiszolgáló képzési rendszert 

vezetett be, mely korszerű oktatás keretében, a do-

hánytermék-kiskereskedő egyéni időbeosztásához 

igazítva biztosította az ismeretanyag átadását.

Ne hagyja ki a pótkurzust!

Az e-learning alapú oktatás 2016. július 9-én vette 

kezdetét, ennek keretében a Koncesszió jogosultak 

14 napos turnusokban teljesíthették a képzést, me-

lyet szeptember 28-áig bezárólag lehetett elvégez-

ni az alapképzések keretében. Azok a Koncesszió 

jogosultak, akik a fenti időszakban bármilyen oknál 

fogva nem teljesítették a képzést, egészen novem-

berig pótkurzusok keretében teljesíthetik vállalásu-

kat. A pótkurzuson történő részvétel azért is fontos, 

mert az, aki korábban vállalta a képzés elvégzését, 

de ezt elmulasztotta, akár a koncessziós szerződé-

sének megszűnését is kockáztathatja ezzel.

Bármikor korlátozás nélkül
elérhető a tananyag

A kurzuson részt vevők számára fontos információ, 

hogy − amennyiben szükségesnek találják a tanul-

tak újbóli elolvasását, vagy alkalmazottaik számára 

találnák hasznosnak az ismeretanyagot − a koráb-

Megújította a dohányboltok részére  

szervezett képzési rendszerét az ND Nemzeti  

Dohány kereskedelmi Nonprofit Zrt. − idén  

az eddigieknél jóval rugalmasabb formában,  

online felületen szerezhető be a Koncesszió  

jogosultak számára szükséges ismeretanyag. 

Fontos azonban, hogy a képzést vállaló,  

de eddig nem teljesítő személyek részt vegyenek 

a pótképzések valamelyikén, különben akár 

a koncessziós szerződésüket is elveszíthetik. 

E-learningre váltott az ND Nonprofit Zrt.

Bevált a Koncesszió  
jogosultak online oktatása
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ban megadott felhasználónév és jelszó segítségével 

bármikor, korlátozás nélkül beléphetnek az oktatási 

felületre, ez természetesen nem eredményezi a ko-

rábbi igazolás elveszítését. Jó tudni: ha a Koncesszió 

jogosult a már elsajátított ismereteket alkalmazottai 

számára szeretné továbbadni, akkor a  tananyag is-

mételt megnyitásakor megjelenő szövegdobozban 

az „Új próbálkozás elkezdése” menüpontot kell kivá-

lasztani, majd a „Belépés” gombra kell kattintani.

Bárki számára elérhető a tananyag

Az ND Nonprofit Zrt. azon Koncesszió jogosultak szá-

mára is elérhetővé teszi a szakmai képzési anyagot, 

valamint a termékismertetőt, akik benyújtott pályáza-

tukban nem vállalták az éves képzési kötelezettség 

teljesítését. Az érdeklődőknek, a képzésről, valamint 

az arra való jelentkezés menetéről az ND Nonprofit 

Zrt. Ügyfélszolgálata ad bővebb felvilágosítást, mely-

nek elérhetősége a www.nemzetidohany.hu webol-

dal „Kapcsolatok” menüpont alatt található meg.   

aktuális információk várhatók

A tananyaghoz egyébként azért is érdemes több-

ször visszatérni, mert az ott elhelyezett szakmai is-

meretanyag bővülni fog azokkal a rendelkezésekkel, 

amelyeket az Európai Unió dohánytermék-irányelvé-

nek hazai harmonizációja során vezetnek majd be.  

Ennek megfelelően a  közeljövőben az egységes 

csomagolással, az egészségvédelmi figyelmeztetés-

sel, az adalékanyagokkal és csomagolási egységek-

kel kapcsolatos jogszabályi előírásokról is elérhető 

lesz az aktualizált oktatási anyag.

mindent a termékekről

Az oktatási felületen belül lényeges elem a  termé-

kismertetők menüpontja. A  dohánytermékgyártók 

itt megtalálható reklámanyagainak segítségével 

a  kiskereskedők könnyen megismerhetik az egyes 

termékeket és az aktuális promóciós ajánlatokat.  

Ez főként akkor fog nagy jelentőséggel bírni, amikor 

szigorodnak a csomagolási előírások, különös tekin-

tettel az egységes csomagolásra. Az ND Nonprofit 

Zrt. célja ezzel a gyártók és importőrök újonnan meg-

jelenő termékeiről és ajánlatairól való folyamatos tá-

jékoztatás, mely nem utolsósorban a  fogyasztók 

szakszerű kiszolgálásához ad támpontot a  dohány-

termék-kiskereskedők számára.

Az ND Nonprofit Zrt. felhívta a Koncesszió jo-

gosultak figyelmét arra, hogy az oktatási rendszer-

rel kapcsolatos bármilyen észrevétel vagy javaslat 

esetén küldjék el visszajelzésüket az ügyfélszol-

gálati elérhetőségükön keresztül.

Berende Alexa
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