
T ÁJÉKOZTATÓ  

A dohánytermék-kiskereskedelem szabályairól 
- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 

CXXXIV. törvény (Nvt.) alapján - 
 
I. Általános feltételek 

1. dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság (a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, és az 
Nvt. rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel 20 évre megszerzett 
dohánykereskedelmi jog) 

2. dohánytermék-kiskereskedelmi engedély (illetékes vámhatóság által kiadott engedély) 
 
II. A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 

1. A dohánytermék-kiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, 
továbbá a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe tartozik, aki e feladatát a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. útján 
gyakorolja. 

2. A jogosultság megszerzésére irányuló nyilvános pályázati felhívás legalább két országos 
napilapban, illetve a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas) kerül meghirdetésre legkésőbb 2012. november 15-ig. 
A pályázatok benyújtására a kiírás megjelenését követő 60 napos határidő áll rendelkezésre, 
majd a benyújtási határidő elteltét követő 60 napos határidőn belül a pályázatok eredményeit ki 
kell hirdetni. 

3. Azon településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, legfeljebb 1 
jogosult végezhet dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet. 

4. 2013. július 1-ig dohánytermék-kiskereskedelem koncessziós jog nélkül is gyakorolható. 
 

III. A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély 

1. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a dohánytermékek jövedéki 
ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság (vámhatóság) engedélye szükséges. 

2. Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 
a) egyéni vállalkozó, vagy  
b) olyan gazdasági társaság folytathat, amelynek legalább egy természetes személy tagja 

korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért. 

3. Az engedély másra át nem ruházható. 

4. Nem adható meg az engedély, ha 
a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben az illetékes 

adóhatóság vagy vámhatóság jogerősen 1 millió forintot meghaladó vám- vagy adóbírságot, 
vagy 200 ezer - magánszemély esetén 100 ezer - forintot meghaladó mértékű mulasztási 
bírságot szabott ki,  

b) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy 
állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a kérelem benyújtását 
megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása volt,  

c) a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.  

 
IV. Dohánytermék értékesítése 

1. Dohánytermék-kiskereskedelem kizárólag dohányboltban folytatható, kivéve az olyan 
településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, a tevékenység más 
üzletben is folytatható, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek 
értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak. 

2. Üzletben a dohánytermékek értékesítését csak elkülönített helyen lehet folytatni, ahol jól 
láthatóan meg kell jeleníteni a „Nemzeti Dohánybolt" feliratot, a dohánybolt nyitva tartására és 
üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatokat, továbbá el kell helyezni olyan 
kör alakú jelzést, melynek átmérője legalább 40 centiméter, és amelyen fehér alapon fekete 
nyomtatással megjelenítésre kerül a következő szám: "18", azzal, hogy a kör alakú jelzés külső 
kerületén legalább egy 4 cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik. 


