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A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszter 

(továbbiakban „Kiíró”) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt 

nyilvános koncessziós pályázati kiírást (a továbbiakban „Pályázati Kiírás”) az alábbiak 

szerint módosítja és egészíti ki 

 

* 

1. A Kiíró a Pályázati Kiírás IV.1.1. pontját, azaz a pályázat benyújtására nyitva 

álló határidőt az alábbiak szerint módosítja: 

„IV.1.1.  

A pályázatok 2013. február 22. napjáig nyújthatók be az alábbiakban részletezett módon. A 

benyújtásra nyitva álló határidő alatt a postára adás (postai bélyegzővel igazolt) napját kell 

érteni [legkésőbb 2013. február 22. napján 23:59:59 percben történt postai feladás].” 

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a benyújtási határidő hosszabbodik meg, 

hanem – a korábbi eljárásrenddel szemben – a benyújtás határideje alatt a postára adás igazolt 

napját (és nem a beérkezést) kell érteni.  

* 

 

 

2. A Pályázati Kiírás IV.1.2. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

„IV.1.2. 

(…) 

- „TP, vagy Trafik pályázat” ( a rendelkezésre álló karakterszámok szabta keretek 

miatt a Pályázó a Trafik pályázat megjelölést TP-ként rövidítheti szükség esetén) 

- település/kerület azonosító (1. sz. melléklet szerint) 

- adott pályázat prioritásának a pályázó által megadott száma (5 sz. melléklet szerint) 

- pályázó neve, címe, adóazonosító jele 

Azaz például: 

„TP /HU0000/1/Dohány Ernő/1011 Budapest Pipa u. 3./8888888888” 

vagy 

„Trafik pályázat/HU0000/1/Dohány Ernő/1011 Budapest Pipa u. 3./8888888888” 



(…)” 

3. A Kiíró a Pályázati Kiírás IV.1.2. pontját [annak 5. bekezdésében] az alábbiak 

szerint módosítja: 

„IV.1.2. 

(…) A pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához pályázatonként bruttó 100.000,- Ft 

(azaz bruttó százezer forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat 

benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2013. február 22. napjáig (…)” 

 

* 

4. A Kiíró a Pályázati Kiírás IV.1.3. pontját [annak 1. és 3. bekezdésében] az 

alábbiak szerint módosítja: 

„IV.1.3. 

A pályázatokat külön-külön, kizárólag postai úton, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. 1397 

Budapest, Pf. 508. postafiók-címére történő megküldés útján lehet benyújtani a pályázat 

benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2013. február 22. napjáig (…) 

(…) A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben benyújtottnak, ha a pályázatot 

a benyújtásra nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2013. február 22. napján a 

megadott 1397 Budapest, Pf. 508. postafiók-címre postára adták. A postai feladásból 

származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, 

elvesztése, eltérítése, elirányítása, stb.) a pályázó viseli.”  

A Kiíró javasolja a pályázóknak, hogy pályázatukat elsőbbségi levél (prioritaire) útján 

postázzák.  

 

* 

5. A Kiíró a Pályázati Kiírás IV.1.4. pontját [annak 1. és 2. bekezdésében] az 

alábbiak szerint módosítja: 

„IV.1.4. 

A pályázati határidő lejártával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség 

keletkezik. Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázati határidő lejártának napjától, azaz 

2013. február 22. napjától számított 150 nap  

Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. A jelen módosítás 

közzétételét megelőzően már benyújtott, illetve legkésőbb a jelen módosítás közzététele 

napján postára adott pályázat kiegészítésére az esetleges jogszabályváltozásra tekintettel a 

Kiíró lehetőséget ad annyiban, hogy a Pályázó beadott pályázata kiegészítéseként – 



legkésőbb  a pályázatok benyújtására irányadó, módosított véghatáridőig – a Kiíró által a 

jelen módosítással (V. kiegészítés szerint) lehetővé tett alternatív üzleti tervét kiegészítésként 

benyújthatja. Egyéb módon a pályázat módosítására vagy kiegészítésére továbbra sincs 

mód. 

Az a Pályázó, aki legkésőbb a jelen módosítás megjelenésének napján pályázatát már postára 

adta, az alábbi lehetőségek közül választhat: 

- beadott pályázatát nem kívánja kiegészíteni, azaz a jelen módosítás V. kiegészítése szerint 

lehetővé tett alternatív üzleti ajánlat benyújtásának lehetőségével nem kíván élni. Ez esetben a 

pályázatot a Kiíró a benyújtott formában értékeli.  

- benyújtott pályázatát az erre nyitva álló határidő alatt visszavonja.  

- benyújtott pályázatát a jelen Pályázati kiírás módosítás V. kiegészítésének megfelelően 

benyújtott alternatív üzleti tervvel egészíti ki a jelen módosításban írt feltételeknek 

megfelelően. Ez esetben a Kiíró az alternatív üzleti tervet a beadott pályázat részeként 

megfelelően értékeli. 

Az egy jogosultság vonatkozásában később benyújtott újabb pályázat(ok) (…) 

 

* 

6. A Pályázati Kiírás IV.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„IV.2. 

(…) A határidőn túl postára adott pályázatokat a Kiíró nem bontja fel, azokról a határidőben 

benyújtott pályázatok bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz fel. (…)” 

 

* 

 

7. A Pályázati Kiírás IV.3.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„IV.3.1. 

(…) A Kiírás 4. sz. melléklete tartalmazza azokat az értékelési szempontokat, amelyek alapján 

a pályázat elbírálásra kerül. (…) 
 

 

* 

8. A Pályázati Kiírás IV.3.2. pontjának 4. alpontja az alábbiak szerint módosul: 

„IV.3.2. 



(…) Amennyiben a pályázó több település/kerület közigazgatási területére vonatkozóan több 

pályázatot is beadni kíván, nyilatkozat eredetben arról, hogy több területen is nyertessé 

nyilvánítása esetén milyen prioritási sorrendben kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi 

tevékenységet gyakorolni, tekintettel arra, hogy egy személlyel ötnél több koncessziós 

szerződés nem köthető (eredeti példány a Kiírás mellékletét képező 5. sz. nyilatkozatminta 

szerint). A pályázónak minden egyes benyújtott pályázatában meg kell jelölnie, hogy összesen 

hány pályázati eljárásban kíván részt venni. (…) 

 

* 

9. A Pályázati Kiírás IV.3.2. pontjának 5. alpontja az alábbiak szerint módosul: 

„IV.3.2. 

(…) Nyilatkozat arról (eredeti példány), hogy a tevékenységet, mint egyéni vállalkozó kívánja 

végezni, vagy gazdasági társaságot kíván alapítani/már létező gazdasági társaságon keresztül 

kívánja a tevékenységet folytatni. (Ha még nem létezik a gazdasági társaság, a tagok 

személyéről is nyilatkozni kell.) Utóbb e választásától a pályázó nem térhet el és a 

pályázatában megadott formáról más működési formára nem térhet át! (a Kiírás mellékletét 

képező 2. és 4. sz. nyilatkozatminta szerint). (…) 

 

* 

10. A Pályázati Kiírás IV.4. pontja [annak vi. és xiv alpontjaiban] az alábbiak szerint 

módosul: 

„IV.4.  

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha: 

(…) 

vi. a pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően került postára 

adásra, 

(…) 

xiv IV.1.4. pontban meghatározott módosított pályázatot nyújt be a Pályázó.  

 

* 

11. A Pályázati Kiírás „Értékelési szempontok és magyarázatuk” című 4. sz. melléklete 

egy további rovattal egészül ki az alábbiak szerint: 



Összesen, a jelen melléklet 4. és 5. sorában 

meghatározott feltételek együttes 

fennállásának kivételes esetében:  

max. 124 

 

* 

12. A Pályázati Kiírás „Nyilatkozatok prioritási sorrendről” című 5. sz. mellékletében 

foglalt 5. sz. Nyilatkozatminta  1. számú lábjegyzete helyébe az alábbi szövegrész lép: 

(…) Valamennyi benyújtott pályázathoz szükséges csatolni ezen - a Kiírásban foglaltak 

alapján - kitöltött nyilatkozatot (…) 

 

* 

13. A Pályázati Kiírás teljes szövegében, valamint mellékleteiben szereplő valamennyi 

„üzleti terv” szóösszetétel helyett „üzleti terv/alternatív üzleti terv” értendő. 

 

* 

14. A Kiíró a Kiírást az alábbi „Kiegészítés” című V. és VI. ponttal egészíti ki. 

 

V. KIEGÉSZÍTÉS 

1.1. A pályázati kiírás módosítását követően benyújtott pályázatok 

A Kiíró – tekintettel arra, hogy a dohányboltban értékesíthető termékek körének bővítésére 

irányuló jogalkotási eljárás van folyamatban az Országgyűlés előtt, ugyanakkor a Kiíró nem 

tudhatja, hogy ezen javaslat a szükséges támogatást megkapja-e – lehetővé teszi, hogy a 

pályázó egyetlen olyan alternatív üzleti tervet is benyújtson a pályázata részeként, amely – a 

benyújtott törvényjavaslat benyújtáskori szövegállapotára is figyelemmel – már számol azzal 

is, hogy  

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital; 

 a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott 

energiaital, 

 kávé (csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is 

fogyasztható kávéital), 

 ásványvíz és üdítőital, 

 újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

 

is forgalmazható lesz a dohányboltban. Azaz: a pályázó pályázata legfeljebb két üzleti tervet 

tartalmazhat az alábbiak szerint: 



- egy olyan üzleti tervet tartalmazhat, amelyik még nem veszi figyelembe a termékkör 

esetleges bővítését, illetve   

egy olyan alternatív üzleti tervet is, amely ezzel már számol. 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Üzleti terv és az Alternatív üzleti terv egymástól 

elkülönített, két külön dokumentumban nyújtandó be. Egyebekben – hacsak a jelen Módosítás 

másképp nem rendelkezik – az Alternatív üzleti terv elkészítésére az Üzleti terv elkészítésére 

vonatkozó előírások irányadóak. 

 

1.2. A Kiírás módosítását megelőzően benyújtott pályázatok kiegészítése alternatív üzleti 

tervvel 

Abban az esetben, ha legkésőbb a jelen Pályázati Kiírás módosítás közzétételének  napján 

vagy azt megelőzően a pályázó pályázata már benyújtásra került a Pályázati Kiírásban 

megadott címre, a pályázónak lehetősége van a már benyújtott pályázatát kiegészíteni 

annyiban (és csak annyiban), hogy pályázatához benyújt egy alternatív üzleti tervet is (a 

pályázatbeadás formai követelményeire tekintettel egy eredeti és egy másolati példányban, 

erről a Pályázati Kiírás módosított IV.1.4. pontjának megfelelően).  

Amennyiben a pályázatok benyújtási határidejének napján hatályos jogszabályok lehetővé 

teszik a fentebb részletezettek szerint az eredeti Pályázati kiíráshoz képest további termékek 

dohányboltban történő értékesítését is, úgy a Kiíró a pályázatok elbírálása során a pályázó 

által benyújtott – és ezen további termékekkel kalkuláló – alternatív üzleti tervet fogja 

figyelembe venni az elbírálás során. 

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy nem vállal – nem is vállalhat – felelősséget azért, hogy 

a folyamatban lévő törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja, illetve az a pályázat 

benyújtási határidejét megelőzően kihirdetésre kerül. A pályázatok elbírálása – egységesen – 

a pályázatok benyújtási határidejének napján hatályos jogszabályi környezetre figyelemmel 

történik meg. Éppen ezért – a jelen módosítás közzététele napján – mindenképpen indokolt azt 

javasolni, hogy a pályázók a jelenleg hatályos szabályok alapján is készítsék el üzleti tervüket.  

 

1.3. Az alternatív üzleti terv benyújtásának formai követelményei 

1.3.1. Az 1.1. pont alapján készített alternatív üzleti tervet „Alternatív üzleti terv” 

megjelöléssel kell ellátni és a IV.3.2. pontban meghatározott pályázati anyag szerves részét 

kell, hogy képezze. 

1.3.2. Az 1.2. pont alapján készített (utólagos kiegészítésként benyújtott) alternatív üzleti 

tervet egy eredeti és egy másolati példányban az alábbiak szerint kell benyújtani: 

 

A borítékon/csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint a „A 

pályázat kiegészítése alternatív üzleti tervvel” jeligét és annak a településnek (kerületnek) a 



pontos megnevezését és településazonosítóját, ahol a pályázó a koncesszióköteles 

tevékenységet végezni szeretné a benyújtott pályázat szerint. A fentiek alapján megcímzett 

borítékban benyújtásra kerülő alternatív üzleti terv fedlapjának az „Alternatív üzleti terv” 

megjelölésen kívül az alábbi az eredeti pályázóra vonatkozó adatokat kell tartalmaznia: 

- neve; 

- címe; 

- szül. hely, idő; 

- anyja neve; 

- adóazonosító jele; 

- az eredetileg benyújtott pályázattal érintett település/kerület megnevezése és 

azonosítója; 

- az eredetileg benyújtott pályázat prioritásának száma. 

 

* 

VI. KIEGÉSZÍTÉS 

A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja 

szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha 

- az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az 

elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és 

- annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről 

(„szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag  

kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” 

feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén 

kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt 

üzletterében történhet. 

 

A Kiíró a tisztelt Pályázók tájékoztatásaként meg kívánja jegyezni, hogy kültér alatt mindazt 

érti, amit köznapi értelemben szokásosan így értelmezhető (pl. utca vagy tér /függetlenül attól, 

hogy az köz-, vagy éppen magánterületen van, ha megközelítése korlátozás nélkül lehetséges), 

illetve ide érthető az olyan aluljáró is, amely „fedett” ugyan, de van legalább egy olyan 

"lejárata", amely 0-24 órában bárki számára nyitott. Hasonlóképp kültérnek minősül az olyan 

sétáló udvar, melynek kapuja (ünnepnapokon is) 0-24 órán keresztül nyitott és bárki számára 

megközelíthető.  

 

Nem minősülhet azonban elkülönült önálló üzlethelyiségnek egy olyan bevásárló-központbeli 

üzlethelyiség, amely csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető „sétáló” utcájáról 

érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen sétáló utcája a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási 

idején kívül (ideértve pl. az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva, vagy a látogatók 

elől bármikor elzárható. Ugyancsak nem korlátozásmentes a megközelíthetőség akkor, ha a 

dohánybolt bejárata kapualjból közelíthető meg és a kapu nem állandóan nyitott. Nem felel 



meg az önálló üzlet kívánalmának az sem, ha egy, már meglévő bármilyen kereskedelmi 

egység jelenlegi bejáratát úgy alakítják át, hogy abban belülről egy "előteret" nyitnak, 

amelyből aztán a már meglévő bármilyen üzlet és az üzemeltetni kívánt dohánybolt külön-

külön bejárattal válna megközelíthetővé, kivéve, ha ezen előtér 0-24 órán keresztül 

(ünnepnapokon is) nyitott és bárki számára megközelíthető.  

 

*** 

 

A Kiíró rögzíti, hogy a Pályázati Kiírás módosításokkal nem érintett részei 

változatlanok maradnak; illetve azokat a jelen módosítással, és a mindenkor hatályos 

Fdvtv. szövegével összhangban kell értelmezni (ideértve különösen a Pályázati Kiírás 

III.4.1 és III.4.2 pontjait, valamint a Koncessziós Szerződés tervezetének 17. pontjában 

írtakat.) 

Budapest, 2013. február 04. 

 

Németh Lászlóné sk. 

miniszter 


