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KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 

CXXXIV. törvény (továbbiakban „Fdvtv.”), összhangban a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 

(továbbiakban „Kt.”) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban „Nvtv.”) 

rendelkezéseivel meghatározza a dohány-kiskereskedelmi jog gyakorlásának koncesszió útján történő 

átengedésének feltételeit.  

 

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 

hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek 

megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.  

 

Dohánytermék kiskereskedelme 2013. július 1-jét követően kizárólag nyilvános koncessziós pályázat 

eredményeként megkötött koncessziós szerződés rendelkezései által biztosított jogosultság (továbbiakban 

„dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság”) alapján és dohánytermék-kiskereskedelmi vámhatósági engedély 

(továbbiakban „engedély”) birtokában végezhető. 

 

Mindezen körülményekre tekintettel a Magyar Állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére 

jelen pályázati kiírással (továbbiakban „Pályázati Kiírás”) nyilvános koncessziós pályázatot ír ki. A Magyar 

Állam nevében a pályázat kiírására, elbírálására, továbbá – az Fdvtv. 8. § (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel – 

a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter (továbbiakban 

úgyis, mint: „Kiíró” vagy „Miniszter”) jogosult. 

 

Jelen Pályázati Kiírás a Kiíró által 2013. március 29. napján közzétett pályázati felhívás (továbbiakban 

„Pályázati Felhívás”) alapján készült. A Pályázati Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen Pályázati 

Kiírás rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. A 

Pályázati Felhívás és a jelen Pályázati Kiírás között esetlegesen fennálló bármilyen ellentmondás esetén a jelen 

Pályázati Kiírás rendelkezései az irányadók. 

 

A közzétett Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően a jelen Pályázati Kiírás tartalmazza a koncesszió-

köteles tevékenységre vonatkozó területi, személyi, jogi, gazdasági és tárgyi feltételekre vonatkozó 

információkat, a pályázat benyújtására vonatkozó követelményeket, nyilatkozatmintákat, valamint a pályázat 

elbírálásának szempontjait és a koncessziós szerződés tervezetét. 

 

A Pályázati Kiírás célja, hogy a pályázók megfelelő információt kapjanak a pályázati feltételekről, továbbá 

tájékozódjanak a megkötendő koncessziós szerződés lényeges elemeinek tartalmáról és a versenysemlegesség 

lehető legteljesebb biztosításával minden pályázónak lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt.  

 

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati Kiírásban használt fogalmak alatt az Fdvtv-ben használt 

fogalmakat kell érteni, továbbá, hogy a jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 

hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

 

A Kiíró nem vállal felelősséget a jelen Pályázati Kiírásban foglaltak helyességéért, a benyújtott pályázatok 

elbírálása során a vonatkozó jogszabályok irányadóak, minden pályázó saját maga felelős a benyújtott pályázat 

jogszabályoknak való megfelelőségéért.  

 

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA 

 

A Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, elbírálására, továbbá a koncessziós szerződés megkötésére – az 

Fdvtv. 8. § (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel – a Miniszter jogosult. 

 

A Kiíró nevében eljáró, közreműködő szervezet adatai: 

 

Neve: Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. 

Képviselője: Gyulay Zsolt vezérigazgató 
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A Pályázati Kiírással kapcsolatban további információ a www.nemzetidohany.hu weboldalon a „hasznos 

információk”  menüpont alatt érhető el. Ezen túlmenően információ kizárólag magyar nyelven, írásban, 

kizárólag a weboldalon keresztül, legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző 15. 

napig kérhető. A kérdések legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző 8. napig a 

Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján – a kérdést feltevő személyének és az esetleges személyi 

adatok feltüntetése nélkül – megválaszolásra kerülnek.  

 

 

II. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG TÁRGYA, MEGHATÁROZÁSA 

 

A koncesszió-köteles tevékenység tárgyára vonatkozóan a jelen Pályázati Kiírásban nem rögzített feltételeket az 

Fdvtv. tartalmazza. 

 

1. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG 

 

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1. napját követően kizárólagosan a Magyar 

Állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek 

megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti nyilvános pályázat kiírásának 

eredményeként. 

 

Az Fdvtv. 6. § (2) bekezdése szerint, ahol az állandó lakosok száma a 

a) 2000 főt nem haladja meg, legfeljebb egy, 

b) 2000 főt meghaladja, legalább egy és minden kétezer fő lakos után további egy 

jogosult végezheti a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet. 

 

Az Fdvtv. fenti rendelkezése szerinti, településenként összesen, illetve az adott településen egy személy által 

maximálisan elnyerhető jogosultságok számát a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza. A pályázók 

ezen körülmények figyelembe vételével nyújthatják be pályázatukat, tekintettel arra, hogy egy személlyel egy 

időben legfeljebb mindösszesen öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve  azoknál az egy 

közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül 

kiadásra, egy személy egy időben nem birtokolhatja az összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több 

mint kétharmadát.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen rendelkezésekre tekintettel jelen eljárásban egy pályázó 

ugyanazon azonosító számú település vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában 

meghatározott számú (1 db) pályázatot adhat be.  
Ez nem jelenti azt, hogy a pályázó más település vonatkozásában további pályázato(ka)t ne adhatna be, azonban 

ezen további pályázatok során is figyelembe kell vennie az érintett másik település szerinti maximálisan 

beadható pályázatok számát, valamint figyelmbe kell vennie a már általa megszerzett jogosultságok számát. 

Amennyiben a pályázó egy település vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti maximumot meghaladó számú 

pályázatot ad be, az valamennyi, az adott településre vonatkozó pályázata érvénytelenségét vonja maga után. 

 

A Kiíró kijelenti, hogy a koncesszió időtartama alatt a koncessziós jog területi hatályán belül a koncessziós 

eljárás(ok) nyertesén kívül más személy, gazdálkodó szervezet részére a dohány-kiskereskedelmi tevékenység 

végzésének jogát csak az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően kívánja átengedni. 

 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a koncessziós jogosultság alapján a Koncessziót gyakorlót ellátási kötelezettség 

terheli. Ez azt jelenti, hogy a Koncessziót gyakorló köteles a szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában 

vállalt időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 

(négy) órán át az üzemeltetett dohányboltban dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az 

általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni). 

 
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy egy (1) elnyert dohány-kiskereskedelmi jogosultság alapján kizárólag egy (1) 

dohánybolt/2000 fő alatti település esetén egy (1) elkülönített hely üzemeltethető. 

 

 

2. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG HATÁLYA 

 

2.1. Területi hatály 

http://www.nemzetidohany.hu/


5 
 

 

Jelen Pályázati Kiírás keretében dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságnak egy település közigazgatási 

területén történő megszerzésére lehet pályázni a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

meghatározott területi bontás és maximális szám szerint. A jelen Pályázati Kiírás egységesen tartalmazza az 

összes _1. sz. melléklet szerinti településen elnyerhető valamennyi jogosultságra vonatkozó egyedi pályázatok 

jellemzőit és követelményeit (azokat minden egyes jogosultság vonatkozásában külön pályázat kiírásaként kell 

értelmezni). 

 

A jelen Pályázati Kiírás eredményeként megkötendő koncessziós szerződés alapján a dohánytermék-

kiskereskedelmi jogosultságot a szerződésben meghatározott település közigazgatási területén kívül a 

szerződéskötő fél nem gyakorolhatja. Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzője a 

tevékenységet mégis a koncessziós szerződés(ei)ben meghatározott település közigazgatási területén kívül, vagy 

azon kívül is gyakorolná, e tény megállapítását követően az állam a jogosulttal kötött valamennyi  koncessziós 

szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

2.2. Időbeli hatály 

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésének időbeli hatálya: a koncessziós szerződés 

valamennyi fél által való aláírásának napjától számított 20 év. 

 

A koncessziós szerződés ezen idő előtti megszűnésének eseteit és jogkövetkezményeit a felek a koncessziós 

szerződésben rögzítik részletesen. 

 

 

 

III. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK JOGI, SZEMÉLYI, 

GAZDASÁGI ÉS TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERE, FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE 

 

 

1.  JOGI FELTÉTELEK 

 

A dohánytermék-kiskereskedelem jogi feltételeit a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösképpen az 

Nvtv., a Kt., a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 

CXXVII. törvény (továbbiakban „Jöt.”), az Fdvtv., a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban „Nvdvt.”) a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(továbbiakban „Ptk.”), valamint  a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a 

kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairől szóló 

39/2013. (II.14.) Korm. rendelet határozzák meg.  

 

A koncessziós szerződést a Miniszter (illetve az Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy) a 

koncessziós pályázat nyertesével köti meg az eredményhirdetést követő 30 napon belül. A nyertesnek a 

koncessziós szerződés Jogosultkénti aláírásától számított 90 napon belül igazolnia kell a jelen Pályázati Kiírás 

III.2.2. pontjában írtak teljesülését és a dohánybolt megnyitására vállalt határidőn belül, de legkésőbb 6 hónapon 

belül meg kell kezdenie a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet. 

 

A koncessziós szerződés tárgyát képező dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez és 

folytatásához a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság (továbbiakban 

„vámhatóság”) engedélye szükséges. A vámhatóság az engedélyt az Fdvtv. 13. § (3) bekezdésében 

meghatározottak szerint annak adja ki, aki a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel és így a 

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi 

és gazdasági feltételekkel rendelkezik. 

 

A koncessziós pályázati eljárás elnyerése vagy a koncessziós szerződés megkötése nem jelent a Magyar Állam 

részéről semmiféle előzetes kötelezettségvállalást arra nézve, hogy a nyertes pályázó mentesül a jogszabályi 

előírások, vagy az engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. A nyertes pályázó a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenységet kizárólag a saját felelősségére végzi. 

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
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2.1. A pályázatban való részvétel személyi feltétele 

 

Pályázó lehet minden olyan, a pályázat beadásakor 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki 

megfelel a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott követelményeknek.  

 

Pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be még akkor is, ha a pályázat benyújtásakor már nyilatkozik, 

hogy pályázatának eredményessége esetén gazdasági társaság útján kívánja ellátni a koncesszió-köteles 

tevékenységet.  

 

 

2.2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának személyi feltétele, a pályázó 

által választható működési forma 

 

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy olyan gazdasági 

társaság folytathat, amelyben a nyertes pályázó tagként korlátlan felelősséggel tartozik a társaság 

kötelezettségeiért (továbbiakban: Koncessziós társaság). 

 

A pályázónak már pályázatában nyilatkoznia kell (2. sz. nyilatkozatminta), hogy nyertessége esetén milyen 

formában kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet gyakorolni. Amennyiben a pályázó már 

meglévő gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, úgy azt a 

pályázatában csatolt nyilatkozatában e társaság nevének és adószámának megjelölésével köteles feltüntetni. 

Amennyiben ugyan gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, de 

az Fdvtv.-ben előírt feltételeknek megfelelő társasági formájú szervezet még nem jött létre, a pályázónak azon 

személyeket kell megjelölni (a 4. sz. nyilatkozatminta), akik ennek a társaságnak a tagjai lesznek.  

 

A pályázat nyertesének a koncessziós szerződés aláírását követő 90 napon belül igazolnia kell, hogy  

(i) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására jogosultságot szerzett, vagy  

(ii) igazolnia kell – a saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság 

alapítását, amelynek kötelezettségeiért legalább a nyertes pályázó korlátlan felelősséggel tartozik (pl. 

Bt. esetében beltagja) és amelynek létesítő okirata tartalmazza a jelen kiírásban és a koncessziós 

szerződésben előírt követelményeket. A koncessziós szerződés jogosult általi aláírástól számított 90 

napos igazolási határidőn belül meg kell történnie a Koncessziós Társaság alapítása/változásbejegyzése 

cégnyilvántartásba vételének is, nem elegendő az erre irányuló kérelem benyújtásának igazolása. 

 

A személyi feltételek teljesítésével összefüggésben Kiíró különösen az alábbi jogszabályi rendelékezésekre hívja 

fel a pályázók figyelmét: 

 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény. 

 

 

2.3. Koncessziós társasági forma választása esetén irányadó további követelmények 

 

Koncessziós társasági forma választása esetén a nyertes pályázónak a koncessziós szerződésben kötelezettséget 

kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a Pályázati Kiírásban foglalt követelményeket a Koncessziós Társaság 

létesítő okiratában/már létező társaság megjelölése esetén létesítő okirat módosításában érvényesíteni fogja. A 

nyertes pályázó a koncessziós szerződésből eredő valamennyi jogát és kötelezettségét a Koncessziós Társaság 

útján gyakorolja saját, egyidejű egyetemleges felelősség vállalása mellett. Kiíró az egyértelműség érdekében 

rögzíti, hogy a nyertes pályázó és a koncessziós jogot gyakorló szempontjából az Fdvtv. 8. §. (3) bekezdésében 

foglalt tilalom együttesen áll fenn, azaz a megköthető szerződések maximális száma szempontjából a nyertes 

pályázó és a koncessziós jogot gyakorló minden egyes szerződése – ideértve a már megkötötteket is - 

összeszámítandó.  

 

A nyertes pályázó köteles biztosítani a Koncessziós Társaság működését, valamint a koncessziós szerződésben 

és a Koncessziós Társaság társasági szerződésében meghatározott célok elérését. A nyertes pályázó ezen 

kötelmét a koncessziós szerződésben, valamint a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott módon, a 

Koncessziós Társaság irányításában betöltött szerepével, valamint tagi mellékszolgáltatás nyújtásán keresztül 

teljesíti. Amennyiben a nyertes pályázó tagi minősége, illetve korlátlan felelőssége a Koncessziós Társaságban 
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megszűnik, az a koncessziós szerződés megszűnését vonja maga után a tagi minőség/korlátlan felelősség 

megszűnésének napjával. 

 

A Koncessziós Társaság és a nyertes pályázó a koncessziós szerződésben a Koncessziós Társaság terhére 

rögzített kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 

 

A Koncessziós Társaság létesítő okiratában a nyertes pályázó a következő követelményeket köteles 

érvényesíteni: 

 a nyertes pályázó személyének a társaság korlátlanul felelős tagjának kell lennie; 

 a létesítő okiratba kell foglalni a társaság tagjainak olyan tartalmú nyilatkozatát, amelyben kötelezik 

magukat, hogy a koncessziós szerződés tartalmát érintően, azzal ütközően nem fogják a későbbiekben 

módosítani a létesítő okiratot  

 a társaság tevékenységi körei között tevékenységként a „4726’08 Dohányáru-kiskereskedelem” 

tevékenységi kört fel kell tüntetni.  

 

2.4. Kizáró okok 

 

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat, így ilyen személy 

pályázatot sem nyújthat be, illetve nem lehet a létrehozandó Koncessziós Társaság tagja. 

 

Nem nyerhet koncessziós jogosultságot azon bel- vagy külföldi természetes személy, illetőleg nem lehet a 

létrehozandó Koncessziós Társaság tagja azon bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint ezek 

jogi személyiség nélküli társasága aki: 

i. a vámhatóság vezetője vagy helyettese, közeli hozzátartozója, valamint dohánytermék-kiskereskedelem 

tárgyában felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottja, a hatóságnál fennálló foglalkoztatási 

viszonyának időtartama, illetve annak megszűnését követő két évig; 

ii. büntetett előéletű; 

iii. akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az illetékes adóhatóság vagy vámhatóság 

jogerősen 100 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki; 

iv. akinek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság 

által nyilvántartott adótartozása van, illetve a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen 

köztartozása vagy adótartozása volt; 

v. aki ellen dohánytermékekkel való kereskedelmi tevékenység során csalás, visszaélés, csempészet miatt 

bármely országban elmarasztaló bírósági ítélet született, illetve ilyen cselekmény miatti eljárás van 

folyamatban bármely ország bírósága, hatósága előtt. 

 

 

Nem lehet a (létrehozandó) Koncessziós Társaság tagja azon jogi személy, valamint ezek jogi személyiség 

nélküli társasága aki: 

vi. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha ellene a 

pályázó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

vii. két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági 

határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

viii. a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

ix. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 

– a letelepedése szerinti ország vagy Magyarország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha 

megfizetésére halasztást kapott. 

 

Amennyiben a pályázó már létező gazdasági társaság megjelölésével kívánja megválasztani a működési formát 

(a jelen fejezet 2.2 pontjában foglaltak szerint), úgy a fenti kizáró okokat ezen, a pályázó által megjelölt 

gazdasági társaságra is érteni kell. 

 

A fenti kizáró ok hiányáról pályázónak a pályázatához csatolt nyilatkozatban nyilatkoznia kell, illetve csatolnia 

kell a személyi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolványa (amennyiben személyes joga szerint ilyennel 

rendelkezik) egyszerű, olvasható másolatát is. 

 



8 
 

A fenti kizáró ok hiányáról a pályázónak már pályázatában nyilatkoznia kell (3. sz. nyilatkozatminta), illetve a 

koncessziós szerződés megkötéséig igazolnia kell a következő okiratokkal: 

 a lakóhelye/megjelölt társaság székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az 

eredményhirdetés napját követően, kiállított nemleges adóigazolása eredetben; 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az eredményhirdetés napját követően kiállított együttes nemleges 

adóigazolása eredetben; 

 az ajánlattételi határidő lejártát követően kiállított erkölcsi bizonyítvány (amennyiben személyes joga 

szerint ilyennel rendelkezik) eredetben; 

 már létező társaság megjelölése esetében a társaság az eredményhirdetés napját követően kibocsátott 

cégkivonata (Kiíró a www.e-cegjegyzek.hu oldalról kinyomtatott cégkivonatot is elfogadja) 

másolatban. 

 

 

2.5. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges 

engedélyek 

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a vámhatóság engedélye szükséges.  A vámhatóság 

az engedélyt annak adja meg, aki a szükséges feltételekkel rendelkezik és akit érvényes koncessziós szerződés a 

tevékenység végzésére feljogosít. A vámhatósági engedély megkérése szempontjából – a koncessziós 

szerződésben is rögzített módon – a tevékenység végzésére és az engedély megkérésére jogosultnak kell 

tekinteni a nyertes pályázót, mint magánszemélyt, azzal, hogy ha a tevékenységet gazdasági társaság útján 

kívánja gyakorolni, kérelmében és a vámhatósági engedélyben e tényt és az adott társaságot fel kell tüntetni és a 

működést e szerint kell folytatnia. 

 

Az engedély másra át nem ruházható.  

 

Ha az engedély jogosultja a dohánytermékek értékesítésére munkavállalót alkalmaz, akkor biztosítania kell és 

felel azért, hogy a munkavállaló az engedélyben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

Nem adható meg a dohánytermék-kiskereskedelem végzésére vonatkozó engedély, ha 

(i) 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; 

(ii) 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; 

(iii) a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg. 

 

 

3. GAZDASÁGI FELTÉTELEK 

 

3.1. A koncessziós díj  

 

A koncessziós díj összege fix, nettó összege az alábbi táblázat szerint alakul: 

 

Kategória/lakosság 
Koncessziós díj (nettó Ft) 

/db/év 

2.000/fő településen 100.000 

2.000-10.000/fő 

településen 
160.000 

10.000/fő feletti 

településen 
200.000 

Budapest, MJV, 

megyeszékhely 
240.000 
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A koncessziós díjat terhelő ÁFA mértéknek az esetleges ÁFA és adójogszabályok változásának pénzügyi 

következményeit a nyertes pályázó köteles viselni. 

 

A koncessziós díjat előre kell megfizetni. A koncessziós szerződésben megállapított első évre esedékes 

koncessziós díjat a koncesszióba vevő a koncessziós szerződés  minden fél által való aláírásától számított 30 

napon belül köteles  a részére megküldött számla alapján,  megfizetni. 

 

A koncessziós díjakat az ezt követő években minden év július 1. napjára, mint fordulónapra kell megfizetni 

számla ellenében a vonatkozó számlán feltüntetett számlaszámra. 

Az esedékes koncessziós díj határidőben történő hiánytalan megfizetésének elmulasztása a koncessziós 

szerződés felmondását vonhatja maga után a koncessziós szerződésben foglaltak szerint. 

 

A koncessziós szerződésben kikötött koncessziós díjak a koncessziós szerződés hatálybalépését követően évente 

felülvizsgálatra kerülhetnek és módosulhatnak. A koncessziós díjak évente, maximum a Központi Statisztikai 

Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett éves fogyasztói árindex kétszeresének megfelelő %-os 

mértékkel megnövelve kerülhetnek megállapításra a szerződés fordulónapjára. Az emelés mértékéről a Magyar 

Állam egyoldalúan jogosult dönteni. 

 

A 3.1. pontban meghatározott mértékű koncessziós díjtól eltérő mértékű díj megajánlására nincs lehetőség. Az 

eltérő mértékű díj megajánlása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

4. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Dohánytermék kizárólag az Fdvtv-ben és a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó egyéb jogszabályokban 

meghatározottaknak megfelelően értékesíthető. 

 

4.1. Dohányboltra vonatkozó követelmények 

 

4.1.1. Dohánytermék-kiskereskedelem dohányboltban 

 

Az Fdvtv. értelmében dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől 

elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag dohánytermék, dohányterméket kiegészítő termék, továbbá 

az Fdvtv. 7. § (6) bekezdése alapján a jelen Kiírás _4.2. pontjában meghatározott termék forgalmazható és amely 

üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve. 

 

Jelen kiírás értelmében az Fdvtv. 3. § 8. 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 

lehet bejutni továbbá,  

 a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött, vagy annak 

kültéri felületén elhelyezik, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a 

dohánybolt üzletterében történik. 

 

Jelen kiírás vonatkozásában kültér alatt mindaz értendő, 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 
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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 dohánybolt külső felületén mindössze a következőket lehet és kell jól láthatóan megjeleníteni: 

a. „Nemzeti Dohánybolt” felirat; 

b. olyan kör alakú jelzés, melynek átmérője legalább 40 cm és amelyen fehér alapon fekete 

nyomással megjelenítésre kerül a következő szám: „18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külső 

kerületén legalább 4 cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik; 

c. a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott 

adatok; 

d. a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés; 

e. jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen 

termék(ek)re utaló felirat, vagy ábra azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat mindenkor 

alkalmazni kell. 

 

A dohánybolt külső felületén – ide nem értve a fenti a. és d. pontokban foglaltakat – semmilyen olyan kép, 

látvány vagy szöveg nem jeleníthető meg, amely dohánytermékre, dohányterméket kiegészítő termékre, illetve 

dohányzásra utal.  
 
A „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a Jogosult köteles legalább a dohánybolt portáljának a szélességével 

megegyező méretben, a portál, bejárat fölött, maradandó fa, fém, vagy műanyag, illetve ezek kombinációjából 

készült táblán, biztonságosan elhelyezve megjeleníteni.   

 A Jogosult az Fdvtv. alapján a dohánybolt külső felületén kötelezően megjelenítendő feliratokat úgy köteles 

elhelyezni, hogy ezen felirat(ok) a „Nemzeti Dohánybolt” feliratnál nagyobb helyet nem foglalhat(nak) el, azt 

nem takarhatják ki. 

A Nemzeti Dohánybolt Zrt. jogosult továbbá az Fdvtv. 12. § (1) d. pontja szerinti „dohányboltra utaló egységes 

jelzés” használatát, annak a dohánybolt homlokzati, vagy egyéb meghatározott részén való elhelyezését 

egyoldalú nyilatkozatával előírni a Jogosult/Koncessziót gyakorló számára, mely kötelezettségnek a 

Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb 45 napon belül – saját költségén - eleget tenni. 

 

 

Tilos a dohánybolt területén a dohánytermékeknek vagy dohányterméket kiegészítő terméknek jogsértő vagy jó 

erkölcsöt, közízlést sértő módon történő elhelyezése. 

 

4.1.2. Dohánytermék-kiskereskedelem más üzletben 

 

Dohánytermék-kiskereskedelem dohánybolton kívül más üzletben is folytatható az olyan településen, ahol az 

állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a 

dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak. 

 

Ilyen értékesítés csak olyan üzletben folytatható, ahol kialakítható olyan elkülönített, térben leválasztott, 

fenntartott helyiségrész, amely a dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon 

történő értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló fiatalkorú számára sem a 

dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt megelőzően vagy követően ne legyen látható. 

  

Mind a dohányboltot, mind a más üzletet úgy köteles pályázó megválasztani, hogy annak bárki által 

megközelíthető helyszínen kell lennie (nem lehet pl. erőmű, büntetés-végrehajtási intézet, őrzött, gyalogos 

közlekedéstől elzárt helyszínen, stb.). 

 

A „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a Jogosult köteles legalább az elkülönített hely bejáratánál az elkülönítésre 

szolgáló felületnek a szélességével megegyező méretben bejárat fölött, maradandó fa, fém, vagy műanyag, 

illetve ezek kombinációjából készült táblán, biztonságosan elhelyezve megjeleníteni.   

 

4.2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggően gyakorolható tevékenységek 

 

4.2.1. Az egyéb termékekről és szolgáltatásokról összefoglalóan 

 

Az Fdvtv. 7. §. (6) bekezdés b) pontja alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő 

tevékenységek, amelyek a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység mellett gyakorolhatók: 

 dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása; 
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 a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. 

és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termékek 

forgalmazása; 

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

 a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital 

forgalmazása; 

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

kávéital forgalmazása; 

 ásványvíz és üdítőital forgalmazása; 

 újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány forgalmazása; 

 a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti egyéb tevékenységek. 

 

4.2.2. Dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása  
 

Dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, 

így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő. Dohányterméket kiegészítő 

termék a dohányboltban árusítható. 

 

4.2.3. Sorsolásos játék és fogadás lebonyolításával kapcsolatos termék forgalmazása  

 

Sorsolásos játék: olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak pénzfizetés fejében 

vagyoni ellenszolgáltatást helyez kilátásba 

a) meghatározott szám, számsor, jel, ábra stb. (a továbbiakban: szám) eltalálása vagy 

b) nyerésre jogosító érvényes befizetési bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány (a továbbiakban: sorsjegy) 

kihúzása esetén. A nyerés vagy vesztés kizárólag a szám nyilvános húzásának, vagy a sorsjegy azonosítására 

alkalmas más módszernek (a továbbiakban: sorsolás) az eredményétől függ. 

 

Fogadási esemény az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő kimenetele lehetséges és 

ezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem rendelkezik. E törvény alkalmazásában 

fogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, 

vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék. Nem köthető fogadás akkor, ha ez 

harmadik személy érdekét sértené. 

 

A fentiekkel kapcsolatos tevékenységét a pályázó a Szerencsejáték Zrt-vel kötött külön szerződése, illetve a 

hatályos jogszabályok rendelkezései alapján folytathatja a dohányboltban.  

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a sorsolásos játék és fogadás lebonyolításával kapcsolatos termék 

forgalmazásának, valamint a Szerencsejáték Zrt-vel köthető szerződések feltételeinek kérdése nem tárgya a jelen 

Pályázati Kiírásnak, arra vonatkozóan a Pályázóknak a Szerencsejáték Zrt. külön ad felvilágosítást. 

 

 

4.3. A dohánytermékek értékesítésére vonatkozó különös szabályok  

 

A dohánytermékek értékesítése során a nyertes pályázónak be kell tartania az Fdvtv. és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok (különösen az Nvdtv., a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól, illetve a 102/2005. (X.31.) FVM rendelet a dohánytermékek gyártásáról, 

forgalmazásáról és ellenőrzéséről) mindenkori rendelkezéseit. 

 

A pályázó pályázatának benyújtásával kifejezetten tudomásul veszi az Fdvtv. célját, továbbá, hogy a 

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során kiemelt jelentőséggel bír a fiatalkorúak és 

nemdohányzók védelme. 

 

4.3.1. A fogyasztók tájékoztatása 

 

A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmairól az alapvető tényekre 

vonatkozó felvilágosítást adni, az átadott szórólapokat kihelyezni. A dohánytermék-kiskereskedő köteles magát 

folyamatosan képezni, ismereteit naprakészen tartani annak érdekében, hogy a fogyasztókat mindenkor 

megfelelő módon tájékoztathassa. A Kiíró preferálja azt, ha a pályázó vállalja: évente legalább egy alkalommal 

részt vesz a Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakirányú továbbképzésen, illetve szakmai 

konferencián.  
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4.3.2. A dohánytermék nagykereskedőkkel való együttműködés 

 

A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedőtől, illetve bármely más személytől a 

dohánytermék részére történő értékesítése során, vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységével 

összefüggésben közvetve, vagy közvetlenül ajándékot, árengedményt, kedvezményt, vagy egyéb más juttatást 

nem fogadhat el, ide nem értve a szokásos kereskedelmi árrés biztosítását a dohánytermék-kiskereskedő részére. 

 

A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedővel kizárólagos értékesítési szerződést a 

dohánytermék-nagykereskedő termékeinek forgalmazására nem köthet és olyan helyzetet sem teremthet, amely a 

dohánytermék értékesítési helyén egyes dohánytermék-nagykereskedők termékeinek értékesítését - a többi piaci 

szereplő rovására súlyosan hátrányosan - lényeges mértékben előnyben részesíti. 

 

4.3.3. A dohánytermékek forgalomba hozatala 

 

A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi, általa forgalmazott dohánytermékből típusonként, 

márkajelzésenként, illetve - ha ilyen van - a márkajelzések minden alfajtája után legalább egyet-egyet a 

dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan, a 

csomagolás előlapjával megjeleníteni.  

 

Amennyiben a nyertes pályázó széles dohánytermék-választék biztosítását vállalja pályázatában (vagy ezzel 

egyenértékű kötelezettségvállalást tesz), ugyanakkor konkrét számszerű vállalást e vonatkozásban nem tesz, úgy 

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

magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább három különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár 

által gyártott dohánytermékek a dohányboltban (annak polcán) legalább 10-10-10 %-os arányban megjelennek. 

 

E rendelkezés alkalmazásában (i) dohánygyár alatt a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény („Jöt.”) 100. § (1) bek. b) szerinti gyártóüzemet; (ii) nem 

magyarországi illetőségű dohánygyár esetén az adott nemzeti jognak megfelelő, a fentihez hasonló meghatározás 

alapján ilyennek minősülő üzemet kell érteni. A dohánygyár e rendelkezés alkalmazásában akkor minősül 

magyarországi illetőségűnek, ha ezen jogi személy dohánygyártó a fermentált dohány feldolgozásától az 

előállított kész dohánytermék becsomagolásáig tartó technológiai folyamatot kizárólag Magyarország 

közigazgatási területén belül végzi. 

 

 

 

Nem megengedett tevékenységek dohánytermék-kiskereskedelem során: 

i. szájon át fogyasztott dohánytermék nem bocsátható szabadforgalomba, illetve nem forgalmazható; 

ii. dohánytermék árumintaként nem forgalmazható; 

iii. dohánytermék-kiskereskedelemre irányuló tevékenység nem végezhető közoktatási intézményben, 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, 

valamint egészségügyi intézményben; 

iv. dohánytermék árusítása automatából nem megengedett; 

v. tilos a dohánytermékek reklámja. 

 

Csak olyan dohánytermék bocsátható szabadforgalomba, illetve hozható forgalomba, amely megfelel a 39/2013. 

(II.14.) Kormányrendelet előírásainak és a regisztrációs lapon feltüntetett adatoknak.  

 

A dohánytermék forgalmoba hozatal során vagy forgalomba hozatalával összefüggésben nem adható át olyan 

termék, különösen kiegészítő csomagolás, doboz vagy tasak, amely az adójegy vagy az egészségvédő 

figyelmeztetések vagy a kombinált figyelmeztetések eltakarására alkalmas. 

 

A dohánytermék minőségének megőrzéséhez szükséges tárolási körülményeket a forgalmazás valamennyi 

szakaszában biztosítani kell. A szállítási csomagoláshoz használt gyűjtőládát legalább 10 cm magasságú, 

légkicserélődést elősegítő alátéten kell tárolni. A tárolási körülményeket, azoknak a dohánytermékek minőségére 

gyakorolt hatását a forgalmazó köteles rendszeresen ellenőrizni. 

 

Dohánytermék – a darabonként értékesíthetők kivételével – csak eredeti fogyasztói csomagolási egységben vagy 

gyűjtőcsomagban hozható forgalomba. A dohánytermék a forgalmazás során nem csomagolható át, a 
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gyűjtőcsomag olyan felbontását kivéve, amely a fogyasztói csomagolási egységekre való szétválasztást 

eredményezi. A fogyasztói csomagolási egység nem bontható meg. 

 

Cigarettát, mint dohányterméket forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülő 

fogyasztói csomagolási egység felirata - szembetűnően, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar 

nyelven - egyaránt tartalmazza: 

a) egyik főoldalán, az oldal legalább 30%-át kitevő felületen: 

aa) "A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!" figyelmeztetést, vagy 

ab) "A dohányzás halált okozhat!" figyelmeztetést; 

b) másik főoldalán, az oldal legalább 40%-át kitevő felületen az e törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott lehetőségek közül a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést, 

valamint 

c) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 10%-át kitevő felületen a cigaretta főfüst egységnyi 

mennyiségében lévő kátrány- és nikotin-, valamint szén-monoxid-tartalom számszerű értékét. 

 

Az a) pont aa) és ab) alpontja alatti általános egészségvédő figyelmeztetéseket, továbbá a gyártó által választható 

kombinált figyelmeztetést váltakozva kell alkalmazni úgy, hogy azok rendszeres megjelenése főoldalanként 

biztosított legyen. 

 

A fenti, csomagolásra vonatkozó rendelkezések betartására a dohánytermék kiskereskedő is köteles figyelemmel 

lenni. Ezen rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén. 

 

4.3.4. Fiatalkorúak különös védelme 

 

Fiatalkorúnak minősül minden természetes személy, aki 18. életévét nem töltötte be. A dohánytermék-

kiskereskedelem során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson. 

 

Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-

kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni. Amennyiben a fogyasztó az 

életkorát nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére dohánytermék nem 

értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. Ameddig az 

így felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítés nem 

folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem. Abban az esetben, ha a felszólított fiatalkorú fogyasztó a 

felhívás ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a 

rendőrhatóság intézkedését kérheti. 

 

 

4.3.5. Adattovábbítás 

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 

megkezdésekor rendelkezik olyan elektronikus pénztárgéppel, vagy azzal egyenértékű elektronikus nyilvántartó 

rendszerrel, mely 

 képes arra, hogy napra pontos készletnyilvántartást vezessen és 

 alkalmas arra, hogy az illetékes hatóságok, valamint a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 

részére a forgalmi adatokat online kapcsolat útján naponta továbbítsa. 

   

Ha és amennyiben a Kiíró képviseletében eljáró Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. olyan egységes 

nyilvántartó szoftvert kínál fel a jogosultak számára az adatszolgáltatás biztosítására, amely a fenti 

követelményeknek megfelel, akkor a nyertes pályázó a konccessziós szerződésben vállalja, hogy saját költségén 

elsősorban ezt veszi igénybe, de mindenképpen olyat, amely ugyanolyan, a Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zrt. által felkínált megoldás szerinti formátumban és tartalommal képes folyamatosan biztosítani az 

adatok továbbítását. 

 

4.4. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-vel való együttműködés 

 

A Pályázó pályázatának benyújtásával kifejezetten vállalja, hogy működése/a jogosultság gyakorlása során a 

fiatalkorúak és nemdohányzók védelme érdekében a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-vel 

együttműködik, ennek keretében  

 sor kerülhet a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására 

figyelmeztető szóróanyagok kihelyezésére stb. 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=58049#sid40704
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 tevékenysége fokozott ellenőrzésére, melynek eredményeiről a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 

Zrt-t – erre irányuló felhívás esetén – tájékoztatja. 

 

Pályázó külön nyilatkozatban köteles kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és engedélyét 

(„Ajánlati formalevél” nyilatkozatminta szerint) adni ahhoz, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 

a koncessziós szerződés hatálya alatt a forgalmi adatait az illetékes hatóságtól beszerezze, valamint a pályázó 

személyes adatait bármikor ellenőrizze, valamint, hogy az általa megszerzett személyes és üzleti adatokat 

kezelje. 

 

 

5. A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE  

 

5.1. Vámhatósági ellenőrzés 

 

A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét látja el, tevékenységének célja a 

dohánytermék-kiskereskedelmi piac zavartalan és eredményes működésének, a fiatalkorúak védelmének, 

továbbá a dohánytermék-kiskereskedelemmel szembeni bizalom erősítésének érdekében a dohánytermék-

kiskereskedelmi piac folyamatos felügyelete. 

 

A vámhatóság dohánytermék-kiskereskedelmi ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban „Ket.”) szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi 

eljárásnak valamint fizetési kedvezmény engedélyezésének nincs helye. A vámhatóság által kiszabható bírság 

végrehajtására az adózás rendjéről szóló jogszabályok az irányadóak azzal, hogy fizetési halasztásnak, 

részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek, illetve elengedésnek nincs helye. 

 

Amennyiben a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve, vagy közvetlenül e törvény által 

tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedőnek, vagy reá tekintettel 

másnak, úgy az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen előnyök 

bármelyikét nyújtják a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47/C. §-ában 

meghatározott mértékű bírsággal sújthatja. 

 

5.2. Fogyasztóvédelmi ellenőrzés 

 

A fogyasztóvédelmi hatóság a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályok megsértése 

miatt hozott jogerős határozatát megküldi a vámhatóságnak. 

 

A dohánytermék-kiskereskedővel szemben a fogyasztóvédelmi hatóság – különösen a fiatalkorúakra vonatkozó 

különös szabályok be nem tartása miatt – bírságot szabhat ki. 

 

5.3. A koncessziós szerződésbe foglaltak ellenőrzése  

 

Nyertes pályázó a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kérésére köteles beszámolni az egyéni 

vállalkozás, vagy a Koncessziós Társaság, illetve a dohánybolt működéséről, illetve a Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-vel a Koncessziós szerződésben foglaltak szerint az ellenőrzésben egyéb 

módon is közreműködni. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. bármikor kérhet a működésre 

vonatkozó információt a társasági szerződésben vagy a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítéséről, a felmerült problémákról, intézkedésekről, illetve jogosult ezeket a helyszínen ellenőrizni. 

 

Az adatszolgáltatási kötelezettségének nyertes pályázó akként is eleget tehet, ha az illetékes hatóságoknál történő 

adatigényléshez a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére a szükséges meghatalmazást a szerződés 

teljes időbeli hatályára vonatkozóan megadja. 

 

 

6. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTÁT MEGELŐZŐ 

MEGSZŰNÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot gyakorló egyéni vállalkozó meghal, illetve gazdasági társaság 

jogutód nélkül megszűnik, az egyéni vállalkozó halálát követő 30. napon (az Fdvtv. eltérő rendelkezése 

hiányában), illetve a társaság megszűnésével a koncessziós szerződés megszűnik. 
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Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlója gazdasági társasági formában folytatja 

tevékenységét, úgy a koncessziós jog gyakorlásának hatálya alatt a gazdasági társaságban meglévő tagsági 

jogviszonya illetve felelősségének mértéke nem változhat meg; ennek megváltozása a koncessziós szerződés 

megszűnését vonja maga után. Egyéb tagsági jogviszonybeli változtatásokhoz (pl. új tag belépése, nyertes 

pályázó személyén kívüli tag személyének változása, kiválása) a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 

hozzájárulása szükséges; ennek hiánya a koncessziós szerződés felmondását vonhatja maga után. A hozzájárulás 

megadása során a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. azt vizsgálhatja, hogy a kérdéses változás 

megfelel-e a jelen kiírásban eredetileg megfogalmazott feltételeknek (kizáró okok, stb.).  

 

Megszűnik a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság és a koncessziós szerződés, ha a koncesszió jogosultja a 

koncessziós szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg a tevékenységet, illetve ha a 

tevékenység folytatásához szükséges vámhatósági engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedik. 

 

A koncessziós szerződés bármely okból történő megszűnése a koncessziós jogosultság automatikus megszűnését 

és új koncessziós pályázat kiírását is jelenti. 

 

A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem 

gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi a szerződés szerint. 

 

A koncessziós szerződésnek a határozott idő lejártát megelőző megszűnésének egyéb eseteit és ezek 

jogkövetkezményeit a koncessziós szerződés tervezete szabályozza részletesen. 

 

 

IV. A PÁLYÁZAT 

 

1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI, KÖLTSÉGEI, AJÁNLATI 

KÖTÖTTSÉG  

 

1.1. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő  

 

A pályázatok 2013. július 1.. napjáig nyújthatóak be az alábbiakban részletezett módon. A benyújtásra nyitva 

álló határidő alatt a postára adás (postai bélyegzővel igazolt) napját kell érteni [legkésőbb 2013. július 1..  napján 

23:59:59 percben történt postai feladás]. 

 

1.2. A pályázatbeadás díja  

 

A pályázatbeadás díja (továbbiakban „Pályázati díj”) beadott pályázatonként 25.000,- Ft + ÁFA (azaz nettó 

huszonötezer forint plusz mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adó), vagyis bruttó 31.750,- Ft, 

amelyet a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-

00329613-00000017számú számlájára kell legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg átutalni. Az 

átutaláson közleményként fel kell tüntetni az alábbi adatokat, egymástól „/” jellel elválasztva, az itt megadott 

sorrendben: 

-  „település azonosító (1. sz. melléklet szerint) 

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

- pályázó adóazonosító jele, neve, címe 

Azaz például: 

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

 

Kérjük a „ / ” jelet kizárólag adatok elválasztására használja. Amennyiben az Ön címe pl. Pipa u.3. 1/11, úgy azt 

a következőképp tüntesse fel az utalásban: Pipa u.3.1.11. 

 

A Pályázati díj készpénzben, vagy postai utalvány útján történő befizetéssel nem egyenlíthető ki és az részben 

vagy egészben sem követelhető vissza. Pályázatot csak a Pályázati díjat igazoltan megfizető nyújthat be. Pályázó 

köteles pályázatához csatolni a Pályázati díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó pénzintézeti igazolást. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a netbank felületről kinyomtatott utalási másolat nem elfogadható. 

 

 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati díjat valamennyi elnyerni kívánt jogosultság után külön-külön kell 

maradéktalanul megfizetni és a megfizetés tényét külön-külön igazolni. (Azaz, ha valaki több koncessziós 
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jogosultságra pályázik, úgy köteles pályázatonként megfizetni 25.000,- Ft + ÁFA összeget, és minden egyes 

pályázathoz külön csatolni kell az adott átutalási megbízás másolatát).  

 

 

1.3. A pályázat beadásának módja 

 

A pályázatokat külön-külön, kizárólag postai úton, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 1393 

Budapest, Pf. 341. postafiók-címére történő megküldés útján lehet benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló 

határidő lejártáig,. A teljes pályázatot, mely magában foglalja az üzleti tervet, valamint annak csatolmányait 

folyamatos oldalszámozással ellátott, egyben összetűzött vagy összefűzött, és minden oldalán aláírt 1 eredeti és 1 

másolati példányban (annak megjelölésével, hogy melyik az eredeti, amely a másolati példány eltérése esetén 

irányadó) kell benyújtani (az üres, semmilyen információt nem hordozó oldalakat nem kell aláírni, illetve 

oldalszámozással ellátni). Amennyiben az eredeti és a másolati példány között bármilyen eltérés van, úgy az 

„eredeti”-ként megjelölt pályázatban foglaltakat fogadja el és értékeli a Kiíró.  

 

A külön pályázatok 1 darab eredeti és 1 darab másolati példányait egyetlen lezárt, roncsolás mentes 

borítékban/csomagban, a megadott címre, tértivevényes küldeményként kell pályázatonként külön-külön 

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

dohánytermék-kiskereskedelem koncesszió keretében történő végzésére” jeligét és annak a településnek a pontos 

megnevezését, ahol a pályázó a koncesszióköteles tevékenységet végezni szeretné. Kiíró az előzőekben leírtak 

könnyebb áttekinthetősége érdekében az alábbi boríték mintát teszi közzé: 

 

 
 

 

A postán beérkező pályázatok határidőben történő benyújtásával összefüggő felelősség pályázót terheli, az 

Kiíróra semmilyen módon át nem hárítható. A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben 

benyújtottnak, ha a pályázat a benyújtására nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2013. július 1.. napján a 

megadott, 1393 Budapest, Pf.341 postafiók címre postára adták. A postai feladásból származó valamennyi 

kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése, eltérítése, elirányítása, stb.) a 

pályázó viseli.  

 

A pályázatot és annak mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani. Bármely idegen nyelvű okirat benyújtása 

esetén be kell csatolni annak hiteles magyar nyelvű fordítását is eredetben. 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget a pályázónak kell viselnie. A pályázónak 

nincs joga semmilyen, a Pályázati Kiírásban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi 

- igény érvényesítésére. A pályázati eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül a Kiíróval 

és a Kiíró által megbízott közreműködőként eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen 

követelésnek nincs helye. 
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Amennyiben a pályázat összeállítása/aláírása során a pályázó képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a 

pályázó meghatalmazottja köteles eredeti közokirattal, vagy eredeti, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal 

igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét.  

 

A Kiíró a benyújtott pályázatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben. 

 

Benyújtott pályázatok száma: 

 

Kiíró felhívja pályázók figyelmét, hogy minden egyes megpályázott jogosultság vonatkozásában külön-külön 

pályázatot kell benyújtani! (Ha tehát valaki összesen 3 db koncessziós jogosultság elnyerésére pályázik, úgy 3 db 

külön pályázatot kell külön csomagolásban, külön postai küldeményként benyújtania, minden pályázat 

vonatkozásában a fenti formai és tartalmi előírások szerint). 

Felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét, hogy egy pályázó ugyanazon azonosító számú település 

vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában meghatározott számú (1 db) pályázatot 

adhat be, tekintettel az egy személy által maximálisan elnyerhető, illetve birtokolható jogosultságok 

számára. Ez nem jelenti azt, hogy a pályázó más település vonatkozásában további pályázato(ka)t ne adhatna 

be, azonban ezen további pályázatok során is figyelembe kell vennie az érintett másik település szerinti 

maximálisan beadható pályázatok számát, valamint figyelmbe kell vennie a már általa megszerzett 

jogosultságok számát. Amennyiben a pályázó egy település vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti 

maximumot meghaladó számú pályázatot ad be egyidejűleg, az valamennyi, az adott településre/kerületre 

vonatkozó pályázata érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

1.4. Ajánlati kötöttség 

 

A pályázati határidő lejártával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati 

kötöttség időtartama a pályázati határidő lejártának napjától, azaz 2013. július 1.. napjától számított 150 nap. 

 

Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. A pályázó ajánlata visszavonásának benyújtására 

a Kiírás IV. 1.3. pontjában meghatározott módon és postai feladási határidővel köteles eleget tenni.  A benyújtott 

pályázatot módosítani vagy kiegészíteni nem lehet. Az egy jogosultság vonatkozásában később benyújtott újabb 

pályázat(ok) – kivéve a visszavonást követően vagy azzal egyidejűleg, határidőben benyújtott új pályázat - a már 

benyújtott pályázat módosításának minősül(nek), és mint ilyenek, érvénytelenek. A Kiíró a visszavont 

pályázatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat azonban nem vizsgálja érvényességi 

szempontból és nem bírálja el. 

 

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van, kivéve, ha ezen 

időtartam alatt a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt, vagy a Pályázati Kiírást visszavonja, vagy a 

pályázatot eredménytelennek minősíti. 

 

1.5. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása  

 

A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének időtartamát – legfeljebb további 90 

nappal – meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát – az eredeti ajánlati kötöttség 

időtartama alatt – megküldi a Kiíró részére. A Kiíró az ajánlati kötöttség meghosszabbítására postai, faxon 

megküldött, illetve elektronikus levél vagy legalább 2 országos napilapban közzétett nyilvános felhívás útján 

hívhatja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a Kiíró felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg benyújtott 

pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség időtartamát, – a Kiíró által meghatározottak szerint – úgy a 

pályázó ajánlata az ajánlati kötöttség lejártának időpontjában érvénytelennek minősül. 

 

 

 

2. A PÁLYÁZATOK BONTÁSA, HIÁNYPÓTLÁS 

 

A bontási eljárás nem nyilvános, arról Kiíró külön felvilágosítást nem ad. A határidőben, szabályszerűen 

beérkezett pályázatok bontását a benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül kezdi meg. 

A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre. 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Kiíró nem bontja fel, azokról a határidőben benyújtott pályázatok 

bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz fel.  
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Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget. 

 

 

3. A PÁLYÁZATOK TARTALMA ÉS A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

 

A mellékletek olyan igazolásokat és információkat tartalmaznak, amelyek szükségesek a pályázat elbírálásához 

és az értékelési szempontok érvényesítéséhez. 

 

Abban az esetben, ha a pályázatban szolgáltatott következő adatokban bármilyen változás vagy módosítás 

következik be a pályázati eljárás ideje alatt vagy a koncessziós szerződés megkötéséig, a pályázónak erről 8 

napon belül értesítenie kell a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-t:  

 pályázó neve; 

 lakcíme; 

 tartózkodási helye; 

 adóazonosító jele; 

 már létező gazdasági társaság megjelölése esetén annak cégjegyzékben bejegyzett bármely adata 

 elérhetőségi adatok. 

 

Kiíró azonban felhívja a pályázó figyelmét, hogy a pályázat elbírálásához és értékelési szempontok értékeléshez 

benyújtott dokumentumokon sem a pályázati határidő lejártát követően, sem azt megelőzően módosítani vagy 

azt pótolni nem lehetséges. 

 

A mellékleteket az alább felsorolt sorrendben és sorszámmal ellátva kell a pályázathoz csatolni. 

 

3.1. A pályázatok tartalma 

 

A Kiírás 4. sz. melléklete tartalmazza azokat az értékelési szempontokat, amelyek alapján a pályázat elbírálásra 

kerül.  

 

A pályázónak nyilatkoznia kell a Pályázati kiírás mellékletét képező nyilatkozatminták szerint 

- a tervezett dohánybolt nyitva tartására vonatkozóan (munkanapokon, illetve szombaton a Pályázati 

kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint) 

- arról, hogy a pályázó bejelentett állandó lakóhelye és/vagy általa a tevékenység végzésére 

megjelölt gazdasági társaság székhelye azonos a megpályázott koncessziós jog területi hatályával 

(település szerint, a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta alapján); 

- arról, hogy az Fdvtv. 7. § (3) bek. szerinti előnyben részesül (a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletét 

képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint); 

- arról, hogy vállalja-e, hogy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett 

szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt vesz (a Pályázati kiírás 

5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint); 

- arról, hogy vállalja-e, hogy a koncessziós szerződés valamennyi fél által való aláírásának napját 

követő 90 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 120 napon belül megnyitja a 

dohányboltot (a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint).  

 

A fenti nyilatkozatok (illetve a csatolandó üzleti terv) képezik a pályázat lényeges tartalmát. Ezek 

összeállításához a Kiíró a csatolt mintákkal nyújt segítséget azzal, hogy Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, 

hogy a mintáktól való eltérés nem megengedett. A kiadott mintáktól való eltérés esetén az adott nyilatkozatot 

Kiíró az értékelés során nem veszi figyelembe. Ugyanakkor, a pályázat lényeges tartalmának összeállítása a 

pályázó feladata. A lényeges tartalmat meghatározó nyilatkozatokon túl az alábbi 3.2. pontban meghatározott 

mellékleteket is csatolni kell, valamint az egyéb tartalmi és formai követelményekre is figyelemmel kell lenni. 

 

 

 

3.2. Valamennyi pályázathoz csatolandó melléklet: 

 

1. Adatlap (eredeti példány a Kiírás 2. sz. mellékletét képező minta szerint); 

 

2. Ajánlati formalevél (eredeti példánya a Kiírás 3. sz. mellékletét képező minta szerint); 
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3. A  Pályázati díj (nettó 25.000,- Ft + 27 % Áfa összeg) átutalásáról szóló pénzintézet által kiállított hiteles 

igazolás. 

 

(Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az eredetiség és valódiság biztosítása érdekében pénzintézeti 

igazolásként kizárólag a pénzintézet által eredetben kiállított igazolás fogadható el.)  

4. Amennyiben a pályázó több település/ 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. 

 

5. 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 a koncessziós szerződés megkötéséig nem térhet el és a pályázatában megadott formáról más működési 

formára nem térhet át! (a Kiírás mellékletét képező 2. és 4. sz. nyilatkozatminta szerint). 

 

6. A kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozat (a Kiírás mellékletét képező 3. sz. nyilatkozatminta szerint eredeti 

példányban; 

 

7. Értékelési szempontokhoz kapcsolódó nyilatkozat (a Kiírás 5. sz. mellékletét képező 1.  sz. nyilatkozatminta 

szerint); 

 

8. Személyi igazolvány és lakcímkártya, adókártya (amennyiben személyes joga szerint ilyennel rendelkezik) 

csatolása egyszerű, olvasható másolatban; 

 

9. Ha meghatalmazott jár el, úgy az eredeti (közokirati, vagy ügyvéd által ellenjegyzett) meghatalmazás 1 

példánya. 

 

10. Üzleti terv 

 

Fenti mellékletek nem vagy hiányos csatolása vagy nem megfelelő tartalmú csatolása a pályázat 

érvénytelenségét eredményezi. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a minták egyszerű kitöltése/aláírása nem 

feltétlenül elegendő; a tartalom meghatározásánál a Kiírás rendelkezéseiből kell kiindulni. 

 

 

4. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE  

 

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha: 

i. a pályázat benyújtója nem fizette meg maradéktalanul a Pályázati díjat vagy ezt nem igazolta a 

Pályázati Kiírásban foglaltak szerint, valamint nem a Kiírásban megfogalmazott előírások szerepelnek 

az utalás közleményében;  

ii. a pályázata nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek; 

iii. a pályázathoz nem csatolták hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket; 

iv. a pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően került postára adásra, 

v. olyan pályázó nyújtotta be, aki nem felel meg a Pályázati Kírásban foglalt személyi feltételeknek; 

vi. a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a 

valóságnak; 

vii. a pályázat nem tartalmazza az előírt adatokat; 

viii. a pályázat nem tartalmazza az értékelés alapját képező, a bírálati szempontokra vonatkozó előírt 

adatokat 

ix. pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte; 

x. a pályázó eltérő koncessziós díjat ajánlott pályázatában; 

xi. a pályázó a Kiírásban közölt feltételektől/szerződéses feltételeket nem vállalja vagy eltérő feltételeket 

ajánl meg;  

xii. a pályázó több pályázatot adott be, azonban a különböző pályázatokban a prioritási sorrendet nem 

egységesen határozta meg 

xiii. a IV.1.4 pontban meghatározott módosított pályázat vonatkozásában. 
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Kiíró fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a fenti érvénytelenségi okok közül a ii), iii) és iv) pont 

vonatkozásában a bírálat során valamennyi pályázat esetében egységesen, a pályázókra kedvezőbb módon 

eltérjen. 

 

 

5. A KONCESSZIÓS PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok az összességében legelőnyösebb 

pályázat kiválasztása elve alapján kerülnek értékelésre. 

 

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen pályázati eljárás során az adott település vonatkozásában 

benyújtott pályázatok településenként, egy fordulóban kerülnek elbírálásra, a Kiíró minden egyes ilyen települési 

pályázattal kapcsolatban külön hirdeti ki a nyertest/nyerteseket. Az eljárásban tárgyalásra nem kerül sor, az 

eljárás nem nyilvános. 

 

A pályázat értékelési szempontja az összességében legkedvezőbb ajánlat, azaz a pályázat nyertese az, akinek 

érvényes pályázata – az egyes értékelési szempontokra kapott pontjainak összesítését követően – a legtöbb 

pontot kapta. Az egy település vonatkozásában benyújtott pályázatok értékelése akként történik, hogy az adott 

település vonatkozásában benyújtott valamennyi pályázat kerül rangsorolásra és a rangsorban az adott 

településen pályázható összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság száma szerinti első helyezések 

kerülnek nyertesként kihirdetésre. Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben ezen helyezettek közül bárki 

bármely okból nem kerülhet nyertesként kihirdetésre vagy a koncessziós szerződést a kihirdetett nyertessel nem 

lehet megkötni, úgy a soron következő pályázót hirdesse ki új nyertesként és a szerződést vele kösse meg. 

 

 

Tekintettel arra, hogy egy pályázó korlátlan számú pályázatot nyújthat be, ugyanakkor az Fdvtv. 8. § (3) 

bekezdése értelmében egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve 

egy település/kerület közigazgatási területén belül egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék 

kiskereskedelmi jogosultság több mint kétharmadát, Kiíró a maximálisan elnyerhető jogosultságok számát 

meghaladó pályázat benyújtása esetén a következők szerint jár el. 

 

A pályázónak minden egyes pályázatában nyilatkoznia kell, hogy összesen hány pályázatot nyújtott be. Beadott 

pályázatait a pályázónak azok azonosító adataival (település és azonosító szám feltüntetése) prioritási sorrendbe 

kell rendeznie aszerint, hogy ha a benyújtott pályázatok közül összesen a törvényi maximumot meghaladó számú 

pályázat érné el a legmagasabb pontszámot az értékelés során, milyen prioritási sorrend szerint kívánja a 

jogosultságok gyakorlását elnyerni (nyilatkozatminta szerint). A prioritási sorrendet a pályázó csak 

egyféleképpen határozhatja meg, minden egyes pályázatában ugyanazt a sorrendet kell megadnia. Ha valamely 

pályázatában a pályázó eltérő sorrendet határozna meg, az valamennyi pályázata érvénytelenségét vonja maga 

után. A megadott prioritási sorrend utólag nem változtatható.  

 

A beérkezett pályázatok értékelése a pályázók által az 5.  sz. nyilatkozatminta szerint megadott prioritási 

sorrendnek megfelelően zajlik, a következők szerint: elsőként a Kiíró külön-külön az összes település 

vonatkozásában megállapítja az adott településen elnyerhető jogosultságokra beérkezett pályázatok pontszámait 

és azok sorrendjét, azaz az elért pontszámok alapján sorba rendezi azokat.  

A sorba rendezés alapján azonos helyezést elért pályázatok esetén Kiíró fenntartja a jogát, hogy az üzleti tervre 

magasabb pontszámot elért pályázato(ka)t rangsorolja előrébb. Amennyiben a sorrend így sem dönthető el, úgy a 

Kiíró az adott település vonatkozásában elnyerhető, sorbarendezés alapján ki nem osztott jogosultságok 

számának megfelelően előrébb rangsorolt pályázatok sorrendjét közjegyző által felügyelt sorsolással dönti el. 

Ezt követően a Kiíró megvizsgálja, hogy az így sorba rendezett legmagasabb pontszámot elérő pályázók 

összesen hány (további) település vonatkozásában nyertek el jogosultságot a pontszámot tekintve. Amennyiben 

ez az elnyert jogosultságra vonatkozó szám összességében meghaladja az ötöt (azaz az egy személlyel 

maximálisan köthető koncessziós szerződések számát), a pályázót csak az általa megadott prioritási sorrend 

szerinti első öt olyan helyen lehet nyertesnek hirdetni, ahol egyébként jogosultságot nyert el. 

Az ezen módszerrel meghatározott első öt pályázaton kívül a többi pályázat akkor sem nyilvánítható nyertesnek, 

ha egyébként az értékelés során a legmagasabb pontszámot érné el, ezek a pályázatok a további értékelésben 

nem vehetnek részt, azaz pontszámaik az adott település jogosultságai vonatkozásában a végső sorrend 

megállapítása során nem kerülnek figyelembe vételre.   

 

Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy egy pályázó ugyanazon azonosító számú település 

vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában meghatározott számú (1 db) pályázatot adhat 
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be, tekintettel az egy személy által maximálisan elnyerhető jogosultságok számára, valamint az egy személy által 

birtokolható jogosultságok maximális számára. Ez nem jelenti azt, hogy a pályázó más település vonatkozásában 

további pályázato(ka)t ne adhatna be, azonban ezen további pályázatok során is figyelembe kell vennie az 

érintett másik település/kerület szerinti maximálisan beadható pályázatok számát. Amennyiben a pályázó egy 

település vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti maximumot meghaladó számú pályázatot ad be egyidejűleg, 

az valamennyi, az adott településre vonatkozó pályázata érvénytelenségét vonja maga után.    

A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontozási rendszert, illetve ezek magyarázatát a jelen kiírás 4. sz. 

melléklete tartalmazza részletesen.  

 

 

6. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE  

 

A koncessziós pályázat eredményének nyilvános kihirdetésére az Fdvtv. rendelkezései szerinti határidőben a 

Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. honlapján történő megjelentetéssel kerül sor a nyertes pályázó nevének és a 

koncessziós jogosultság azonosítójának, valamint a településnek a megjelölésével. 

 

 

7. EREDMÉNYTELEN PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

 

Eredménytelen az adott településre jogosultságonként meghirdetett pályázati eljárás, ha 

a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be; 

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek; 

c) a Miniszter a Pályázati Kiírást visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítja;  

d) amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg és Kiíró a soron 

következő pályázót nem hirdeti ki nyertesként, hanem a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 

 

Eredménytelen az adott jogosultságra vonatkozó pályázati eljárás, ha a nyertesként kihirdetett pályázóval a 

szerződés nem köthető meg, és Kiíró a soron következő pályázót nyertesként kihirdeti, és ezen nyertesként 

kihirdetett soron következő pályázóval az eredmény kihirdetését követően a szerződés bármely okból mégsem 

köthető meg. 

 

 

 

 

8. EGYEBEK 

 

A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy: 

- bármely településre jogosultságonként meghirdetett jogosultság vonatkozásában a Pályázati Kiírást bármikor, 

külön indokolás nélkül visszavonhatja. Kiíró a visszavonásról a Pályázati Kiírás közlésével megegyező helyeken 

és módon hirdetményt tesz közzé, továbbá a Pályázat díját 60 napon belül visszafizeti; 

- amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg, a pályázati eljárás eredménye 

szerint a soron következő összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtóval szerződést kössön. 

 

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályázati Kiírást a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig módosítsa. 

Amennyiben Kiíró a Pályázati Kiírást módosítja és a módosítás napjától számítva kevesebb, mint 10 nap van 

hátra a pályázatok benyújtásának határidejéig, úgy a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt akként 

hosszabbítja meg, hogy a pályázatok benyújtására még legalább 10 nap álljon rendelkezésre. A Pályázati Kiírás 

módosításáról a Kiíró a Pályázati Kiírás közzétételével azonos módon és helyeken hirdetményt tesz közzé. 

 

A Kiíró rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség a pályázat eredményességétől 

függetlenül a pályázót terheli. A koncessziós díjon felül a nyertes pályázót terheli a koncesszió fennállásának 

idején valamennyi, a dohányáru-kiskereskedelmem gyakorlásával összefüggően felmerült költség, közteher, és 

valamennyi kapcsolódó díj, valamint illeték megfizetése.  

 

A Kiíró kizárja a feltételek bármely jogszabályváltozás folytán bekövetkező változásából eredő felelősségét. 

 

A Kiíró a pályázati eljárás során nem biztosít jogorvoslati lehetőséget. 
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A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul személyes adatainak a Kiíró és a Kiíró megbízásából a pályázat 

lebonyolításában részt vevő egyéb személyek általi kezeléséhez. 

 

 

Kelt: Budapesten, 2013. év május hónap 2. napján 

 

 

 

 Németh Lászlóné 

      Miniszter 

 

 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI 

 

Mellékletek jegyzéke 

 

1. számú Melléklet: A pályázható jogosultságok település szerinti megoszlása 

2. számú Melléklet:  Adatlap 

3. számú melléklet:  Ajánlati formalevél 

4. számú melléklet: Értékelési szempontok és magyarázatuk 

5. számú melléklet:  Nyilatkozatminták: 

1. sz. Nyilatkozatminta Értékelési szempontokhoz 

2. sz. Nyilatkozatminta Működési formáról 

3. sz. Nyilatkozatminta Kizáró okokról 

4. sz. Nyilatkozatminta Koncessziós társaságról 

5. sz. Nyilatkozatminta Prioritási sorrendről 

6.számú melléklet: Szerződéstervezet 
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1 HU0003 Abaliget 1 1 

 

43 HU0096 Árpás 1 1 

2 HU0005 Abaújalpár 1 1 

 

44 HU0104 Áta 1 1 

3 HU0007 Abaújlak 1 1 

 

45 HU0105 Átány 1 1 

4 HU0009 Abaújszolnok 1 1 

 

46 HU0108 Babarc 1 1 

5 HU0010 Abaújvár 1 1 

 

47 HU0109 Babarcszőlős 1 1 

6 HU0012 Abod 1 1 

 

48 HU0112 Bábonymegyer 1 1 

7 HU0017 Acsád 1 1 

 

49 HU0113 Babosdöbréte 1 1 

8 HU0018 Acsalag 1 1 

 

50 HU0118 Bácsszentgyörgy 1 1 

9 HU0019 Ácsteszér 1 1 

 

51 HU0124 Baglad 1 1 

10 HU0021 Ádánd 2 1 

 

52 HU0133 Bakháza 1 1 

11 HU0024 Adorjánháza 1 1 

 

53 HU0134 Bakóca 1 1 

12 HU0025 Adorjás 1 1 

 

54 HU0136 Bakonya 1 1 

13 HU0026 Ág 1 1 

 

55 HU0137 Bakonybánk 1 1 

14 HU0033 Aka 1 1 

 

56 HU0140 Bakonygyirót 1 1 

15 HU0042 Alibánfa 1 1 

 

57 HU0142 Bakonykoppány 1 1 

16 HU0043 Almamellék 1 1 

 

58 HU0143 Bakonykúti 1 1 

17 HU0044 Almásfüzitő 2 1 

 

59 HU0146 Bakonypéterd 1 1 

18 HU0045 Almásháza 1 1 

 

60 HU0148 Bakonyság 1 1 

19 HU0047 Almáskeresztúr 1 1 

 

61 HU0150 Bakonyszentiván 1 1 

20 HU0049 Alsóberecki 1 1 

 

62 HU0154 Bakonyszücs 1 1 

21 HU0050 Alsóbogát 1 1 

 

63 HU0160 Baktüttös 1 1 

22 HU0051 Alsódobsza 1 1 

 

64 HU0161 Balajt 1 1 

23 HU0052 Alsógagy 1 1 

 

65 HU0164 Balaton 1 1 

24 HU0053 Alsómocsolád 1 1 

 

66 HU0169 Balatoncsicsó 1 1 

25 HU0054 Alsónána 1 1 

 

67 HU0178 Balatonhenye 1 1 

26 HU0056 Alsónemesapáti 1 1 

 

68 HU0184 Balatonőszöd 1 1 

27 HU0061 Alsórajk 1 1 

 

69 HU0185 Balatonrendes 1 1 

28 HU0062 Alsóregmec 1 1 

 

70 HU0193 Balatonújlak 1 1 

29 HU0063 Alsószenterzsébet 1 1 

 

71 HU0195 Balinka 1 1 

30 HU0066 Alsószölnök 1 1 

 

72 HU0199 Balogunyom 1 1 

31 HU0068 Alsótelekes 1 1 

 

73 HU0202 Bálványos 1 1 

32 HU0069 Alsótold 1 1 

 

74 HU0204 Bánd 1 1 

33 HU0070 Alsóújlak 1 1 

 

75 HU0205 Bánfa 1 1 

34 HU0071 Alsóvadász 1 1 

 

76 HU0207 Bánk 1 1 

35 HU0073 Ambrózfalva 1 1 

 

77 HU0210 Bár 1 1 

36 HU0077 Andrásfa 1 1 

 

78 HU0215 Baranyahídvég 1 1 

37 HU0082 Aparhant 1 1 

 

79 HU0216 Baranyajenő 1 1 

38 HU0084 Apátistvánfalva 1 1 

 

80 HU0217 Baranyaszentgyörgy 1 1 

39 HU0085 Apátvarasd 1 1 

 

81 HU0218 Barbacs 1 1 

40 HU0087 Áporka 1 1 

 

82 HU0220 Bárdudvarnok 1 1 

41 HU0090 Aranyosgadány 1 1 

 

83 HU0221 Barlahida 1 1 

42 HU0091 Arka 1 1 

 

84 HU0222 Bárna 1 1 

1. sz. Melléklet 

A pályázható jogosultságok település szerinti megoszlása 
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85 HU0223 Barnag 1 1 

 

134 HU0347 Boncodfölde 1 1 

86 HU0224 Bársonyos 1 1 

 

135 HU0349 Bonyhádvarasd 1 1 

87 HU0225 Basal 1 1 

 

136 HU0350 Bonnya 1 1 

88 HU0226 Baskó 1 1 

 

137 HU0352 Borgáta 1 1 

89 HU0233 Bátor 1 1 

 

138 HU0353 Borjád 1 1 

90 HU0237 Batyk 1 1 

 

139 HU0356 Borsodbóta 1 1 

91 HU0239 Bazsi 1 1 

 

140 HU0363 Borszörcsök 1 1 

92 HU0240 Béb 1 1 

 

141 HU0365 Bosta 1 1 

93 HU0243 Becskeháza 1 1 

 

142 HU0367 Botykapeterd 1 1 

94 HU0245 Bedegkér 1 1 

 

143 HU0368 Bozzai 1 1 

95 HU0246 Bedő 1 1 

 

144 HU0370 Bózsva 1 1 

96 HU0247 Bejcgyertyános 1 1 

 

145 HU0373 Böde 1 1 

97 HU0248 Békás 1 1 

 

146 HU0374 Bödeháza 1 1 

98 HU0254 Bekölce 1 1 

 

147 HU0375 Bögöt 1 1 

99 HU0256 Bélavár 1 1 

 

148 HU0376 Bögöte 1 1 

100 HU0257 Belecska 1 1 

 

149 HU0381 Börcs 1 1 

101 HU0262 Beloiannisz 1 1 

 

150 HU0382 Börzönce 1 1 

102 HU0263 Belsősárd 1 1 

 

151 HU0386 Bucsu 1 1 

103 HU0264 Belvárdgyula 1 1 

 

152 HU0388 Bucsuta 1 1 

104 HU0265 Benk 1 1 

 

153 HU0389 Budajenő 1 1 

105 HU0267 Bér 1 1 

 

154 HU0417 Bugacpusztaháza 1 1 

106 HU0268 Bérbaltavár 1 1 

 

155 HU0421 Buzsák 1 1 

107 HU0271 Beregsurány 1 1 

 

156 HU0425 Bükkmogyorósd 1 1 

108 HU0276 Beret 1 1 

 

157 HU0428 Bükkszenterzsébet 1 1 

109 HU0279 Berkenye 1 1 

 

158 HU0429 Bükkszentkereszt 1 1 

110 HU0285 Besence 1 1 

 

159 HU0430 Bükkszentmárton 1 1 

111 HU0290 Beszterec 1 1 

 

160 HU0431 Bükkzsérc 1 1 

112 HU0291 Bezedek 1 1 

 

161 HU0432 Bürüs 1 1 

113 HU0292 Bezenye 1 1 

 

162 HU0433 Büssü 1 1 

114 HU0293 Bezeréd 1 1 

 

163 HU0434 Büttös 1 1 

115 HU0294 Bezi 1 1 

 

164 HU0435 Cák 1 1 

116 HU0298 Bihardancsháza 1 1 

 

165 HU0436 Cakóháza 1 1 

117 HU0306 Birján 1 1 

 

166 HU0438 Cégénydányád 1 1 

118 HU0307 Bisse 1 1 

 

167 HU0443 Chernelházadamonya 1 1 

119 HU0309 Bocfölde 1 1 

 

168 HU0446 Cikó 1 1 

120 HU0312 Bocska 1 1 

 

169 HU0448 Cún 1 1 

121 HU0314 Boda 1 1 

 

170 HU0450 Csabaszabadi 1 1 

122 HU0316 Bodmér 1 1 

 

171 HU0453 Csáfordjánosfa 1 1 

123 HU0317 Bodolyabér 1 1 

 

172 HU0454 Csaholc 1 1 

124 HU0320 Bodorfa 1 1 

 

173 HU0456 Csákány 1 1 

125 HU0321 Bodrog 1 1 

 

174 HU0458 Csákberény 1 1 

126 HU0326 Bódvalenke 1 1 

 

175 HU0460 Csanádalberti 1 1 

127 HU0327 Bódvarákó 1 1 

 

176 HU0463 Csánig 1 1 

128 HU0332 Bogdása 1 1 

 

177 HU0467 Csapi 1 1 

129 HU0335 Bojt 1 1 

 

178 HU0468 Csapod 1 1 

130 HU0336 Bókaháza 1 1 

 

179 HU0469 Csárdaszállás 1 1 

131 HU0337 Bokod 2 1 

 

180 HU0470 Csarnóta 1 1 

132 HU0338 Bokor 1 1 

 

181 HU0471 Csaroda 1 1 

133 HU0342 Boldogkőváralja 1 1 

 

182 HU0472 Császár 1 1 
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183 HU0474 Császló 1 1 

 

232 HU0575 Darvas 1 1 

184 HU0476 Csatár 1 1 

 

233 HU0577 Debercsény 1 1 

185 HU0477 Csataszög 1 1 

 

234 HU0579 Debréte 1 1 

186 HU0478 Csatka 1 1 

 

235 HU0586 Demjén 1 1 

187 HU0480 Csebény 1 1 

 

236 HU0587 Dencsháza 1 1 

188 HU0482 Csegöld 1 1 

 

237 HU0588 Dénesfa 1 1 

189 HU0483 Csehbánya 1 1 

 

238 HU0592 Detek 1 1 

190 HU0484 Csehi 1 1 

 

239 HU0596 Dinnyeberki 1 1 

191 HU0486 Csém 1 1 

 

240 HU0597 Diósberény 1 1 

192 HU0488 Csempeszkopács 1 1 

 

241 HU0600 Dióskál 1 1 

193 HU0492 Csengerújfalu 1 1 

 

242 HU0601 Diósviszló 1 1 

194 HU0495 Csenyéte 1 1 

 

243 HU0604 Dobri 1 1 

195 HU0499 Csér 1 1 

 

244 HU0605 Dobronhegy 1 1 

196 HU0500 Cserdi 1 1 

 

245 HU0606 Dóc 1 1 

197 HU0501 Cserénfa 1 1 

 

246 HU0613 Domony 2 1 

198 HU0503 Cserépváralja 1 1 

 

247 HU0615 Dormánd 1 1 

199 HU0504 Cserháthaláp 1 1 

 

248 HU0618 Dozmat 1 1 

200 HU0506 Cserhátszentiván 1 1 

 

249 HU0619 Döbörhegy 1 1 

201 HU0508 Cserkút 1 1 

 

250 HU0620 Döbröce 1 1 

202 HU0509 Csernely 1 1 

 

251 HU0622 Döbrönte 1 1 

203 HU0511 Csertalakos 1 1 

 

252 HU0626 Dör 1 1 

204 HU0512 Csertő 1 1 

 

253 HU0628 Döröske 1 1 

205 HU0515 Csesztve 1 1 

 

254 HU0629 Dötk 1 1 

206 HU0518 Csibrák 1 1 

 

255 HU0630 Dövény 1 1 

207 HU0520 Csikóstőttős 1 1 

 

256 HU0631 Drágszél 1 1 

208 HU0521 Csikvánd 1 1 

 

257 HU0632 Drávacsehi 1 1 

209 HU0524 Csitár 1 1 

 

258 HU0633 Drávacsepely 1 1 

210 HU0525 Csobád 1 1 

 

259 HU0634 Drávafok 1 1 

211 HU0526 Csobaj 1 1 

 

260 HU0635 Drávagárdony 1 1 

212 HU0530 Csokvaomány 1 1 

 

261 HU0636 Drávaiványi 1 1 

213 HU0533 Csoma 1 1 

 

262 HU0637 Drávakeresztúr 1 1 

214 HU0534 Csomád 1 1 

 

263 HU0638 Drávapalkonya 1 1 

215 HU0535 Csombárd 1 1 

 

264 HU0639 Drávapiski 1 1 

216 HU0538 Csonkamindszent 1 1 

 

265 HU0641 Drávaszerdahely 1 1 

217 HU0544 Csöde 1 1 

 

266 HU0643 Drávatamási 1 1 

218 HU0545 Csögle 1 1 

 

267 HU0650 Dunaegyháza 1 1 

219 HU0548 Csömend 1 1 

 

268 HU0651 Dunafalva 1 1 

220 HU0549 Csömödér 1 1 

 

269 HU0658 Dunaszeg 2 1 

221 HU0551 Csönge 1 1 

 

270 HU0663 Dunaszentpál 1 1 

222 HU0553 Csörög 2 1 

 

271 HU0664 Dunasziget 1 1 

223 HU0556 Csővár 1 1 

 

272 HU0665 Dunatetétlen 1 1 

224 HU0558 Csurgónagymarton 1 1 

 

273 HU0670 Dúzs 1 1 

225 HU0561 Dabrony 1 1 

 

274 HU0671 Ebergőc 1 1 

226 HU0564 Dáka 1 1 

 

275 HU0673 Écs 1 1 

227 HU0566 Damak 1 1 

 

276 HU0677 Ecseny 1 1 

228 HU0567 Dámóc 1 1 

 

277 HU0679 Edde 1 1 

229 HU0570 Daraboshegy 1 1 

 

278 HU0681 Edve 1 1 

230 HU0571 Darány 1 1 

 

279 HU0685 Egeraracsa 1 1 

231 HU0572 Darnó 1 1 

 

280 HU0686 Egerbakta 1 1 
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281 HU0687 Egerbocs 1 1 

 

330 HU0800 Fertőboz 1 1 

282 HU0688 Egercsehi 1 1 

 

331 HU0803 Fertőhomok 1 1 

283 HU0689 Egerfarmos 1 1 

 

332 HU0807 Fiad 1 1 

284 HU0692 Egerszólát 1 1 

 

333 HU0808 Filkeháza 1 1 

285 HU0693 Égerszög 1 1 

 

334 HU0811 Folyás 1 1 

286 HU0695 Egervölgy 1 1 

 

335 HU0812 Fonó 1 1 

287 HU0698 Egyházasdengeleg 1 1 

 

336 HU0813 Fony 1 1 

288 HU0700 Egyházasgerge 1 1 

 

337 HU0820 Főnyed 1 1 

289 HU0701 Egyházasharaszti 1 1 

 

338 HU0822 Furta 1 1 

290 HU0703 Egyházashollós 1 1 

 

339 HU0829 Fülpösdaróc 1 1 

291 HU0708 Ellend 1 1 

 

340 HU0831 Füzér 1 1 

292 HU0714 Endrőc 1 1 

 

341 HU0832 Füzérkajata 1 1 

293 HU0717 Eperjes 1 1 

 

342 HU0833 Füzérkomlós 1 1 

294 HU0718 Eperjeske 1 1 

 

343 HU0834 Füzérradvány 1 1 

295 HU0719 Eplény 1 1 

 

344 HU0837 Fűzvölgy 1 1 

296 HU0720 Epöl 1 1 

 

345 HU0839 Gáborjánháza 1 1 

297 HU0724 Erdőhorváti 1 1 

 

346 HU0841 Gadács 1 1 

298 HU0727 Erdőkürt 1 1 

 

347 HU0842 Gadány 1 1 

299 HU0728 Erdősmárok 1 1 

 

348 HU0843 Gadna 1 1 

300 HU0732 Erk 1 1 

 

349 HU0845 Gagyapáti 1 1 

301 HU0737 Értény 1 1 

 

350 HU0846 Gagybátor 1 1 

302 HU0738 Erzsébet 1 1 

 

351 HU0847 Gagyvendégi 1 1 

303 HU0743 Ete 1 1 

 

352 HU0854 Galvács 1 1 

304 HU0750 Fáj 1 1 

 

353 HU0856 Ganna 1 1 

305 HU0752 Fancsal 1 1 

 

354 HU0857 Gánt 1 1 

306 HU0757 Fazekasboda 1 1 

 

355 HU0859 Garáb 1 1 

307 HU0758 Fedémes 1 1 

 

356 HU0862 Garbolc 1 1 

308 HU0761 Fehértó 1 1 

 

357 HU0864 Garé 1 1 

309 HU0763 Feked 1 1 

 

358 HU0865 Gasztony 1 1 

310 HU0764 Feketeerdő 1 1 

 

359 HU0869 Gecse 1 1 

311 HU0768 Felpéc 1 1 

 

360 HU0870 Géderlak 1 1 

312 HU0769 Felsőberecki 1 1 

 

361 HU0876 Gelsesziget 1 1 

313 HU0772 Felsőegerszeg 1 1 

 

362 HU0877 Gemzse 1 1 

314 HU0773 Felsőgagy 1 1 

 

363 HU0880 Gerde 1 1 

315 HU0774 Felsőjánosfa 1 1 

 

364 HU0882 Gerényes 1 1 

316 HU0775 Felsőkelecsény 1 1 

 

365 HU0889 Gétye 1 1 

317 HU0776 Felsőlajos 1 1 

 

366 HU0890 Gibárt 1 1 

318 HU0777 Felsőmarác 1 1 

 

367 HU0892 Gige 1 1 

319 HU0778 Felsőmocsolád 1 1 

 

368 HU0893 Gilvánfa 1 1 

320 HU0779 Felsőnána 1 1 

 

369 HU0898 Gombosszeg 1 1 

321 HU0783 Felsőpáhok 1 1 

 

370 HU0899 Gór 1 1 

322 HU0785 Felsőpetény 1 1 

 

371 HU0900 Gordisa 1 1 

323 HU0787 Felsőregmec 1 1 

 

372 HU0901 Gosztola 1 1 

324 HU0788 Felsőszenterzsébet 1 1 

 

373 HU0905 Gölle 1 1 

325 HU0793 Felsőtelekes 1 1 

 

374 HU0906 Gömörszőlős 1 1 

326 HU0794 Felsőtold 1 1 

 

375 HU0912 Görcsönydoboka 1 1 

327 HU0797 Fényeslitke 2 1 

 

376 HU0913 Görgeteg 1 1 

328 HU0798 Fenyőfő 1 1 

 

377 HU0914 Gősfa 1 1 

329 HU0799 Ferencszállás 1 1 

 

378 HU0915 Grábóc 1 1 
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379 HU0916 Gulács 1 1 

 

428 HU1038 Hernádcéce 1 1 

380 HU0919 Gyalóka 1 1 

 

429 HU1040 Hernádkércs 1 1 

381 HU0920 Gyanógeregye 1 1 

 

430 HU1042 Hernádpetri 1 1 

382 HU0926 Gyód 1 1 

 

431 HU1043 Hernádszentandrás 1 1 

383 HU0929 Gyömöre 1 1 

 

432 HU1044 Hernádszurdok 1 1 

384 HU0931 Gyöngyfa 1 1 

 

433 HU1046 Hernyék 1 1 

385 HU0935 Gyöngyösmellék 1 1 

 

434 HU1048 Hetefejércse 1 1 

386 HU0936 Gyöngyösoroszi 1 1 

 

435 HU1049 Hetes 1 1 

387 HU0942 Győrasszonyfa 1 1 

 

436 HU1050 Hetvehely 1 1 

388 HU0943 Györe 1 1 

 

437 HU1051 Hetyefő 1 1 

389 HU0947 Győröcske 1 1 

 

438 HU1053 Hevesaranyos 1 1 

390 HU0949 Győrsövényház 1 1 

 

439 HU1054 Hevesvezekény 1 1 

391 HU0950 Győrszemere 2 1 

 

440 HU1057 Hidas 2 1 

392 HU0956 Gyugy 1 1 

 

441 HU1059 Hidegkút 1 1 

393 HU0961 Gyúró 1 1 

 

442 HU1060 Hidegség 1 1 

394 HU0962 Gyügye 1 1 

 

443 HU1061 Hidvégardó 1 1 

395 HU0963 Gyüre 1 1 

 

444 HU1064 Hirics 1 1 

396 HU0964 Gyűrűs 1 1 

 

445 HU1068 Hollád 1 1 

397 HU0965 Hács 1 1 

 

446 HU1072 Homokkomárom 1 1 

398 HU0976 Hajmás 1 1 

 

447 HU1076 Homrogd 1 1 

399 HU0977 Hajmáskér 2 1 

 

448 HU1078 Horpács 1 1 

400 HU0979 Halastó 1 1 

 

449 HU1081 Horváthertelend 1 1 

401 HU0982 Halimba 1 1 

 

450 HU1082 Horvátlövő 1 1 

402 HU0985 Halogy 1 1 

 

451 HU1087 Hosszúvíz 1 1 

403 HU0989 Harasztifalu 1 1 

 

452 HU1088 Hosszúvölgy 1 1 

404 HU0994 Háromfa 1 1 

 

453 HU1089 Hosztót 1 1 

405 HU0995 Háromhuta 1 1 

 

454 HU1090 Hottó 1 1 

406 HU0997 Hárskút 1 1 

 

455 HU1092 Hövej 1 1 

407 HU0999 Hásságy 1 1 

 

456 HU1093 Hugyag 1 1 

408 HU1002 Hedrehely 1 1 

 

457 HU1094 Hunya 1 1 

409 HU1003 Hegyesd 1 1 

 

458 HU1095 Hunyadfalva 1 1 

410 HU1005 Hegyfalu 1 1 

 

459 HU1096 Husztót 1 1 

411 HU1006 Hegyháthodász 1 1 

 

460 HU1097 Ibafa 1 1 

412 HU1007 Hegyhátmaróc 1 1 

 

461 HU1098 Iborfia 1 1 

413 HU1008 Hegyhátsál 1 1 

 

462 HU1103 Iharos 1 1 

414 HU1010 Hegyhátszentmárton 1 1 

 

463 HU1104 Iharosberény 1 1 

415 HU1011 Hegyhátszentpéter 1 1 

 

464 HU1107 Iklanberény 1 1 

416 HU1013 Hegymagas 1 1 

 

465 HU1108 Iklódbördőce 1 1 

417 HU1014 Hegymeg 1 1 

 

466 HU1109 Ikrény 1 1 

418 HU1017 Hejce 1 1 

 

467 HU1110 Iliny 1 1 

419 HU1019 Hejőkeresztúr 1 1 

 

468 HU1111 Ilk 1 1 

420 HU1020 Hejőkürt 1 1 

 

469 HU1112 Illocska 1 1 

421 HU1023 Helesfa 1 1 

 

470 HU1113 Imola 1 1 

422 HU1025 Hencida 1 1 

 

471 HU1118 Ipacsfa 1 1 

423 HU1028 Hercegkút 1 1 

 

472 HU1119 Ipolydamásd 1 1 

424 HU1033 Herend 2 1 

 

473 HU1120 Ipolyszög 1 1 

425 HU1034 Heresznye 1 1 

 

474 HU1122 Ipolytölgyes 1 1 

426 HU1035 Hermánszeg 1 1 

 

475 HU1123 Ipolyvece 1 1 

427 HU1037 Hernádbűd 1 1 

 

476 HU1125 Irota 1 1 
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477 HU1127 Ispánk 1 1 

 

526 HU1237 Kárász 1 1 

478 HU1129 Istvándi 1 1 

 

527 HU1240 Kardos 1 1 

479 HU1130 Iszkaszentgyörgy 2 1 

 

528 HU1243 Károlyháza 1 1 

480 HU1131 Iszkáz 1 1 

 

529 HU1246 Kásád 1 1 

481 HU1132 Isztimér 1 1 

 

530 HU1248 Kastélyosdombó 1 1 

482 HU1133 Ivád 1 1 

 

531 HU1251 Katádfa 1 1 

483 HU1134 Iván 1 1 

 

532 HU1252 Katafa 1 1 

484 HU1135 Ivánbattyán 1 1 

 

533 HU1253 Kátoly 1 1 

485 HU1136 Ivánc 1 1 

 

534 HU1255 Káva 1 1 

486 HU1138 Ivándárda 1 1 

 

535 HU1256 Kávás 1 1 

487 HU1142 Jágónak 1 1 

 

536 HU1259 Kázsmárk 1 1 

488 HU1143 Ják 2 1 

 

537 HU1260 Kazsok 1 1 

489 HU1145 Jákfa 1 1 

 

538 HU1267 Kéked 1 1 

490 HU1146 Jákfalva 1 1 

 

539 HU1268 Kékesd 1 1 

491 HU1148 Jánd 1 1 

 

540 HU1269 Kékkút 1 1 

492 HU1154 Járdánháza 1 1 

 

541 HU1271 Keléd 1 1 

493 HU1174 Jéke 1 1 

 

542 HU1274 Kelevíz 1 1 

494 HU1175 Jenő 1 1 

 

543 HU1276 Kemence 1 1 

495 HU1176 Jobaháza 1 1 

 

544 HU1277 Kemendollár 1 1 

496 HU1178 Jósvafő 1 1 

 

545 HU1279 Kemeneskápolna 1 1 

497 HU1179 Juta 1 1 

 

546 HU1281 Kemenesmihályfa 1 1 

498 HU1181 Kacorlak 1 1 

 

547 HU1282 Kemenespálfa 1 1 

499 HU1182 Kács 1 1 

 

548 HU1283 Kemenessömjén 1 1 

500 HU1183 Kacsóta 1 1 

 

549 HU1284 Kemenesszentmárton 1 1 

501 HU1187 Kajdacs 1 1 

 

550 HU1286 Keménfa 1 1 

502 HU1188 Kakasd 1 1 

 

551 HU1288 Kemestaródfa 1 1 

503 HU1189 Kákics 1 1 

 

552 HU1289 Kemse 1 1 

504 HU1192 Kalaznó 1 1 

 

553 HU1291 Kenéz 1 1 

505 HU1194 Kálló 1 1 

 

554 HU1295 Kercaszomor 1 1 

506 HU1195 Kallósd 1 1 

 

555 HU1296 Kercseliget 1 1 

507 HU1197 Kálmáncsa 1 1 

 

556 HU1298 Kerecseny 1 1 

508 HU1199 Kálócfa 1 1 

 

557 HU1301 Kereki 1 1 

509 HU1203 Kamond 1 1 

 

558 HU1304 Keresztéte 1 1 

510 HU1205 Kánó 1 1 

 

559 HU1305 Kerkabarabás 1 1 

511 HU1207 Kány 1 1 

 

560 HU1306 Kerkafalva 1 1 

512 HU1208 Kánya 1 1 

 

561 HU1307 Kerkakutas 1 1 

513 HU1209 Kányavár 1 1 

 

562 HU1308 Kerkáskápolna 1 1 

514 HU1210 Kapolcs 1 1 

 

563 HU1309 Kerkaszentkirály 1 1 

515 HU1213 Kapoly 1 1 

 

564 HU1310 Kerkateskánd 1 1 

516 HU1215 Kaposgyarmat 1 1 

 

565 HU1311 Kérsemjén 1 1 

517 HU1217 Kaposkeresztúr 1 1 

 

566 HU1314 Keszeg 1 1 

518 HU1219 Kapospula 1 1 

 

567 HU1316 Keszőhidegkút 1 1 

519 HU1220 Kaposújlak 1 1 

 

568 HU1326 Kétvölgy 1 1 

520 HU1223 Kaposszerdahely 1 1 

 

569 HU1327 Kéty 1 1 

521 HU1225 Káptalantóti 1 1 

 

570 HU1329 Kilimán 1 1 

522 HU1227 Kára 1 1 

 

571 HU1334 Királyhegyes 1 1 

523 HU1230 Karakó 1 1 

 

572 HU1335 Királyszentistván 1 1 

524 HU1231 Karakószörcsök 1 1 

 

573 HU1336 Kisapáti 1 1 

525 HU1233 Karancsberény 1 1 

 

574 HU1339 Kisasszond 1 1 
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575 HU1340 Kisasszonyfa 1 1 

 

624 HU1416 Kisvarsány 1 1 

576 HU1341 Kisbabot 1 1 

 

625 HU1417 Kisvásárhely 1 1 

577 HU1343 Kisbajcs 1 1 

 

626 HU1418 Kisvaszar 1 1 

578 HU1344 Kisbajom 1 1 

 

627 HU1419 Kisvejke 1 1 

579 HU1346 Kisbárkány 1 1 

 

628 HU1421 Kiszsidány 1 1 

580 HU1348 Kisberény 1 1 

 

629 HU1423 Kisszékely 1 1 

581 HU1350 Kisbeszterce 1 1 

 

630 HU1425 Kisszentmárton 1 1 

582 HU1351 Kisbodak 1 1 

 

631 HU1426 Kissziget 1 1 

583 HU1352 Kisbucsa 1 1 

 

632 HU1427 Kisszőlős 1 1 

584 HU1353 Kisbudmér 1 1 

 

633 HU1428 Klárafalva 1 1 

585 HU1354 Kiscsécs 1 1 

 

634 HU1435 Kolontár 1 1 

586 HU1355 Kiscsehi 1 1 

 

635 HU1438 Komjáti 1 1 

587 HU1356 Kiscsősz 1 1 

 

636 HU1440 Komlódtótfalu 1 1 

588 HU1357 Kisdér 1 1 

 

637 HU1441 Komlósd 1 1 

589 HU1358 Kisdobsza 1 1 

 

638 HU1442 Komlóska 1 1 

590 HU1360 Kisdorog 1 1 

 

639 HU1443 Komoró 1 1 

591 HU1361 Kisecset 1 1 

 

640 HU1446 Kondorfa 1 1 

592 HU1362 Kisfalud 1 1 

 

641 HU1451 Koppányszántó 1 1 

593 HU1363 Kisfüzes 1 1 

 

642 HU1452 Korlát 1 1 

594 HU1364 Kisgörbő 1 1 

 

643 HU1454 Kórós 1 1 

595 HU1365 Kisgyalán 1 1 

 

644 HU1458 Kovácshida 1 1 

596 HU1367 Kishajmás 1 1 

 

645 HU1459 Kovácsszénája 1 1 

597 HU1368 Kisharsány 1 1 

 

646 HU1460 Kovácsvágás 1 1 

598 HU1370 Kisherend 1 1 

 

647 HU1461 Kozárd 1 1 

599 HU1371 Kishódos 1 1 

 

648 HU1463 Kozmadombja 1 1 

600 HU1372 Kishuta 1 1 

 

649 HU1464 Köblény 1 1 

601 HU1373 Kisigmánd 1 1 

 

650 HU1465 Köcsk 1 1 

602 HU1374 Kisjakabfalva 1 1 

 

651 HU1466 Kökény 1 1 

603 HU1375 Kiskassa 1 1 

 

652 HU1467 Kőkút 1 1 

604 HU1376 Kiskinizs 1 1 

 

653 HU1469 Kölesd 1 1 

605 HU1384 Kiskutas 1 1 

 

654 HU1473 Kömörő 1 1 

606 HU1387 Kislippó 1 1 

 

655 HU1478 Kőröshegy 1 1 

607 HU1388 Kislőd 1 1 

 

656 HU1480 Körösnagyharsány 1 1 

608 HU1389 Kismányok 1 1 

 

657 HU1484 Körösszakál 1 1 

609 HU1392 Kisnamény 1 1 

 

658 HU1486 Kőszárhegy 1 1 

610 HU1394 Kisnémedi 1 1 

 

659 HU1489 Kőszegpaty 1 1 

611 HU1395 Kisnyárád 1 1 

 

660 HU1490 Kőszegszerdahely 1 1 

612 HU1397 Kispalád 1 1 

 

661 HU1491 Kötcse 1 1 

613 HU1399 Kispirit 1 1 

 

662 HU1492 Kötegyán 1 1 

614 HU1400 Kisrákos 1 1 

 

663 HU1496 Kővágótöttös 1 1 

615 HU1401 Kisrécse 1 1 

 

664 HU1499 Krasznokvajda 1 1 

616 HU1402 Kisrozvágy 1 1 

 

665 HU1504 Kunbaracs 1 1 

617 HU1403 Kissikátor 1 1 

 

666 HU1514 Kup 1 1 

618 HU1404 Kissomlyó 1 1 

 

667 HU1515 Kupa 1 1 

619 HU1405 Kistamási 1 1 

 

668 HU1520 Kutasó 1 1 

620 HU1410 Kistolmács 1 1 

 

669 HU1522 Külsősárd 1 1 

621 HU1411 Kistormás 1 1 

 

670 HU1523 Külsővat 1 1 

622 HU1412 Kistótfalu 1 1 

 

671 HU1524 Küngös 1 1 

623 HU1414 Kisunyom 1 1 

 

672 HU1530 Ládbesenyő 1 1 
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673 HU1534 Lakhegy 1 1 

 

722 HU1650 Márfa 1 1 

674 HU1536 Lakócsa 1 1 

 

723 HU1651 Máriahalom 1 1 

675 HU1538 Lápafő 1 1 

 

724 HU1652 Máriakálnok 1 1 

676 HU1540 Laskod 1 1 

 

725 HU1653 Máriakéménd 1 1 

677 HU1541 Lasztonya 1 1 

 

726 HU1654 Márianosztra 1 1 

678 HU1543 Lázi 1 1 

 

727 HU1655 Máriapócs 2 1 

679 HU1549 Léh 1 1 

 

728 HU1657 Márkháza 1 1 

680 HU1550 Lénárddaróc 1 1 

 

729 HU1659 Markóc 1 1 

681 HU1551 Lendvadedes 1 1 

 

730 HU1661 Maróc 1 1 

682 HU1552 Lendvajakabfa 1 1 

 

731 HU1662 Marócsa 1 1 

683 HU1553 Lengyel 1 1 

 

732 HU1663 Márok 1 1 

684 HU1557 Lesencefalu 1 1 

 

733 HU1664 Márokföld 1 1 

685 HU1565 Libickozma 1 1 

 

734 HU1669 Martonfa 1 1 

686 HU1566 Lickóvadamos 1 1 

 

735 HU1673 Mátételke 1 1 

687 HU1567 Liget 1 1 

 

736 HU1674 Mátraballa 1 1 

688 HU1568 Ligetfalva 1 1 

 

737 HU1676 Mátramindszent 1 1 

689 HU1569 Lipót 1 1 

 

738 HU1678 Mátraszele 1 1 

690 HU1571 Liptód 1 1 

 

739 HU1680 Mátraszőlős 1 1 

691 HU1572 Lispeszentadorján 1 1 

 

740 HU1683 Mátyásdomb 1 1 

692 HU1575 Litka 1 1 

 

741 HU1684 Matty 1 1 

693 HU1576 Litke 1 1 

 

742 HU1685 Mátyus 1 1 

694 HU1577 Lócs 1 1 

 

743 HU1688 Mecsekpölöske 1 1 

695 HU1579 Lónya 1 1 

 

744 HU1694 Megyehíd 1 1 

696 HU1580 Lórév 1 1 

 

745 HU1695 Megyer 1 1 

697 HU1584 Lovászhetény 1 1 

 

746 HU1696 Meggyeskovácsi 1 1 

698 HU1590 Lövőpetri 1 1 

 

747 HU1701 Mencshely 1 1 

699 HU1591 Lucfalva 1 1 

 

748 HU1705 Mérges 1 1 

700 HU1593 Ludas 1 1 

 

749 HU1708 Mersevát 1 1 

701 HU1594 Lukácsháza 1 1 

 

750 HU1709 Mesterháza 1 1 

702 HU1595 Lulla 1 1 

 

751 HU1710 Mesteri 1 1 

703 HU1596 Lúzsok 1 1 

 

752 HU1712 Meszes 1 1 

704 HU1600 Maglóca 1 1 

 

753 HU1713 Meszlen 1 1 

705 HU1603 Magosliget 1 1 

 

754 HU1718 Meződ 1 1 

706 HU1606 Magyaratád 1 1 

 

755 HU1732 Mezőpeterd 1 1 

707 HU1613 Magyarföld 1 1 

 

756 HU1741 Mihályfa 1 1 

708 HU1614 Magyargéc 1 1 

 

757 HU1749 Miklósi 1 1 

709 HU1617 Magyarhomorog 1 1 

 

758 HU1752 Mikosszéplak 1 1 

710 HU1620 Magyarlak 1 1 

 

759 HU1753 Milejszeg 1 1 

711 HU1621 Magyarlukafa 1 1 

 

760 HU1756 Mindszentgodisa 1 1 

712 HU1623 Magyarnádalja 1 1 

 

761 HU1757 Mindszentkálla 1 1 

713 HU1626 Magyarsarlós 1 1 

 

762 HU1758 Misefa 1 1 

714 HU1629 Magyarszentmiklós 1 1 

 

763 HU1761 Miszla 1 1 

715 HU1630 Magyarszerdahely 1 1 

 

764 HU1764 Mogyorósbánya 1 1 

716 HU1631 Magyarszombatfa 1 1 

 

765 HU1765 Mogyoróska 1 1 

717 HU1632 Magyartelek 1 1 

 

766 HU1766 Moha 1 1 

718 HU1641 Mályinka 1 1 

 

767 HU1769 Molnári 1 1 

719 HU1642 Mánd 1 1 

 

768 HU1771 Molvány 1 1 

720 HU1646 Maráza 1 1 

 

769 HU1772 Monaj 1 1 

721 HU1649 Marcaltő 1 1 

 

770 HU1776 Mónosbél 1 1 
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771 HU1779 Monoszló 1 1 

 

820 HU1894 Nagyszokoly 1 1 

772 HU1780 Monyoród 1 1 

 

821 HU1897 Nagytevel 1 1 

773 HU1782 Mórágy 1 1 

 

822 HU1898 Nagytilaj 1 1 

774 HU1784 Móricgát 1 1 

 

823 HU1899 Nagytótfalu 1 1 

775 HU1785 Mórichida 1 1 

 

824 HU1900 Nagytőke 1 1 

776 HU1790 Mosonudvar 1 1 

 

825 HU1901 Nagyút 1 1 

777 HU1792 Mőcsény 1 1 

 

826 HU1903 Nagyváty 1 1 

778 HU1793 Mucsfa 1 1 

 

827 HU1905 Nagyvejke 1 1 

779 HU1794 Mucsi 1 1 

 

828 HU1906 Nagyveleg 1 1 

780 HU1798 Murarátka 1 1 

 

829 HU1908 Nagyvisnyó 1 1 

781 HU1800 Murga 1 1 

 

830 HU1911 Nárai 1 1 

782 HU1802 Nábrád 1 1 

 

831 HU1912 Narda 1 1 

783 HU1803 Nadap 1 1 

 

832 HU1914 Négyes 1 1 

784 HU1807 Nágocs 1 1 

 

833 HU1915 Nekézseny 1 1 

785 HU1809 Nagyalásony 1 1 

 

834 HU1917 Nemesbikk 1 1 

786 HU1810 Nagyar 1 1 

 

835 HU1918 Nemesborzova 1 1 

787 HU1814 Nagybakónak 1 1 

 

836 HU1919 Nemesbőd 1 1 

788 HU1818 Nagybárkány 1 1 

 

837 HU1920 Nemesbük 1 1 

789 HU1819 Nagyberény 1 1 

 

838 HU1921 Nemescsó 1 1 

790 HU1822 Nagybudmér 1 1 

 

839 HU1922 Nemesdéd 1 1 

791 HU1824 Nagycsány 1 1 

 

840 HU1925 Nemeshany 1 1 

792 HU1825 Nagycsécs 1 1 

 

841 HU1926 Nemeshetés 1 1 

793 HU1826 Nagycsepely 1 1 

 

842 HU1927 Nemeske 1 1 

794 HU1828 Nagydém 1 1 

 

843 HU1928 Nemeskér 1 1 

795 HU1830 Nagydobsza 1 1 

 

844 HU1930 Nemeskisfalud 1 1 

796 HU1833 Nagyér 1 1 

 

845 HU1931 Nemeskocs 1 1 

797 HU1836 Nagygeresd 1 1 

 

846 HU1932 Nemeskolta 1 1 

798 HU1837 Nagygörbő 1 1 

 

847 HU1933 Nemesládony 1 1 

799 HU1838 Nagygyimót 1 1 

 

848 HU1934 Nemesmedves 1 1 

800 HU1839 Nagyhajmás 1 1 

 

849 HU1936 Nemesnép 1 1 

801 HU1844 Nagyhuta 1 1 

 

850 HU1937 Nemespátró 1 1 

802 HU1853 Nagykereki 1 1 

 

851 HU1938 Nemesrádó 1 1 

803 HU1854 Nagykeresztúr 1 1 

 

852 HU1939 Nemesrempehollós 1 1 

804 HU1855 Nagykinizs 1 1 

 

853 HU1940 Nemessándorháza 1 1 

805 HU1860 Nagykökényes 1 1 

 

854 HU1942 Nemesvid 1 1 

806 HU1863 Nagykörű 1 1 

 

855 HU1943 Nemesvita 1 1 

807 HU1864 Nagykutas 1 1 

 

856 HU1945 Nemesszentandrás 1 1 

808 HU1869 Nagylózs 1 1 

 

857 HU1946 Németbánya 1 1 

809 HU1873 Nagymizdó 1 1 

 

858 HU1947 Németfalu 1 1 

810 HU1876 Nagypáli 1 1 

 

859 HU1948 Németkér 1 1 

811 HU1877 Nagypall 1 1 

 

860 HU1949 Nemti 1 1 

812 HU1878 Nagypeterd 1 1 

 

861 HU1952 Nick 1 1 

813 HU1879 Nagypirit 1 1 

 

862 HU1953 Nikla 1 1 

814 HU1883 Nagyrécse 1 1 

 

863 HU1955 Nógrádkövesd 1 1 

815 HU1885 Nagyrév 1 1 

 

864 HU1959 Nógrádsipek 1 1 

816 HU1886 Nagyrozvágy 1 1 

 

865 HU1960 Nógrádszakál 1 1 

817 HU1889 Nagyszakácsi 1 1 

 

866 HU1961 Nóráp 1 1 

818 HU1890 Nagyszékely 1 1 

 

867 HU1962 Noszlop 1 1 

819 HU1893 Nagyszentjános 1 1 

 

868 HU1965 Novaj 1 1 
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869 HU1968 Nyalka 1 1 

 

918 HU2081 Őrtilos 1 1 

870 HU1975 Nyésta 1 1 

 

919 HU2083 Ősagárd 1 1 

871 HU1976 Nyim 1 1 

 

920 HU2091 Pácsony 1 1 

872 HU1984 Nyírbogdány 2 1 

 

921 HU2092 Padár 1 1 

873 HU1987 Nyírderzs 1 1 

 

922 HU2095 Pakod 1 1 

874 HU1991 Nyíri 1 1 

 

923 HU2098 Palé 1 1 

875 HU1992 Nyíribrony 1 1 

 

924 HU2100 Pálfiszeg 1 1 

876 HU1993 Nyírjákó 1 1 

 

925 HU2102 Páli 1 1 

877 HU1996 Nyírkércs 1 1 

 

926 HU2103 Palkonya 1 1 

878 HU1997 Nyírlövő 1 1 

 

927 HU2104 Pálmajor 1 1 

879 HU2002 Nyírmihálydi 2 1 

 

928 HU2106 Pálosvörösmart 1 1 

880 HU2005 Nyírpilis 1 1 

 

929 HU2110 Pamlény 1 1 

881 HU2008 Nyírtét 1 1 

 

930 HU2111 Pamuk 1 1 

882 HU2011 Nyomár 1 1 

 

931 HU2115 Pányok 1 1 

883 HU2012 Nyőgér 1 1 

 

932 HU2116 Panyola 1 1 

884 HU2013 Nyugotszenterzsébet 1 1 

 

933 HU2119 Pápadereske 1 1 

885 HU2015 Óbánya 1 1 

 

934 HU2120 Pápakovácsi 1 1 

886 HU2017 Óbudavár 1 1 

 

935 HU2121 Pápasalamon 1 1 

887 HU2019 Ócsárd 1 1 

 

936 HU2124 Pápoc 1 1 

888 HU2020 Ófalu 1 1 

 

937 HU2126 Páprád 1 1 

889 HU2022 Óföldeák 1 1 

 

938 HU2128 Parádsasvár 1 1 

890 HU2023 Óhíd 1 1 

 

939 HU2130 Pári 1 1 

891 HU2025 Okorág 1 1 

 

940 HU2133 Pásztori 1 1 

892 HU2026 Okorvölgy 1 1 

 

941 HU2134 Pat 1 1 

893 HU2028 Olaszfa 1 1 

 

942 HU2136 Patalom 1 1 

894 HU2032 Olcsvaapáti 1 1 

 

943 HU2137 Patapoklosi 1 1 

895 HU2033 Old 1 1 

 

944 HU2138 Patca 1 1 

896 HU2034 Ólmod 1 1 

 

945 HU2139 Pátka 1 1 

897 HU2035 Oltárc 1 1 

 

946 HU2140 Patosfa 1 1 

898 HU2040 Orbányosfa 1 1 

 

947 HU2142 Patvarc 1 1 

899 HU2041 Orci 1 1 

 

948 HU2150 Pécsbagota 1 1 

900 HU2042 Ordacsehi 1 1 

 

949 HU2151 Pécsdevecser 1 1 

901 HU2043 Ordas 1 1 

 

950 HU2153 Pécsudvard 1 1 

902 HU2044 Orfalu 1 1 

 

951 HU2158 Penészlek 1 1 

903 HU2047 Ormándlak 1 1 

 

952 HU2159 Pénzesgyőr 1 1 

904 HU2050 Oroszi 1 1 

 

953 HU2164 Perecse 1 1 

905 HU2052 Oroszló 1 1 

 

954 HU2165 Pereked 1 1 

906 HU2053 Orosztony 1 1 

 

955 HU2166 Perenye 1 1 

907 HU2054 Ortaháza 1 1 

 

956 HU2171 Perőcsény 1 1 

908 HU2055 Osli 1 1 

 

957 HU2172 Peterd 1 1 

909 HU2060 Osztopán 1 1 

 

958 HU2173 Péterhida 1 1 

910 HU2062 Ózdfalu 1 1 

 

959 HU2177 Pethőhenye 1 1 

911 HU2063 Ozmánbük 1 1 

 

960 HU2182 Petőmihályfa 1 1 

912 HU2065 Öcs 1 1 

 

961 HU2183 Petrikeresztúr 1 1 

913 HU2069 Ölbő 1 1 

 

962 HU2184 Petrivente 1 1 

914 HU2070 Ömböly 1 1 

 

963 HU2185 Pettend 1 1 

915 HU2073 Öregcsertő 1 1 

 

964 HU2199 Pinkamindszent 1 1 

916 HU2079 Örményes 1 1 

 

965 HU2200 Pinnye 1 1 

917 HU2080 Örménykút 1 1 

 

966 HU2201 Piricse 1 1 
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967 HU2203 Piskó 1 1 

 

1016 HU2301 Rátót 1 1 

968 HU2205 Pócsa 1 1 

 

1017 HU2302 Ravazd 1 1 

969 HU2209 Pogány 1 1 

 

1018 HU2304 Réde 1 1 

970 HU2210 Pogányszentpéter 1 1 

 

1019 HU2306 Regéc 1 1 

971 HU2212 Polány 1 1 

 

1020 HU2307 Regenye 1 1 

972 HU2217 Pornóapáti 1 1 

 

1021 HU2310 Remeteszőlős 1 1 

973 HU2219 Porpác 1 1 

 

1022 HU2311 Répáshuta 1 1 

974 HU2221 Porrogszentkirály 1 1 

 

1023 HU2313 Répceszemere 1 1 

975 HU2222 Porrogszentpál 1 1 

 

1024 HU2314 Répceszentgyörgy 1 1 

976 HU2224 Porva 1 1 

 

1025 HU2315 Répcevis 1 1 

977 HU2225 Pósfa 1 1 

 

1026 HU2317 Rétalap 1 1 

978 HU2226 Potony 1 1 

 

1027 HU2324 Rigács 1 1 

979 HU2227 Potyond 1 1 

 

1028 HU2325 Rigyác 1 1 

980 HU2229 Pölöskefő 1 1 

 

1029 HU2327 Rinyabesenyő 1 1 

981 HU2230 Pörböly 1 1 

 

1030 HU2328 Rinyakovácsi 1 1 

982 HU2231 Pördefölde 1 1 

 

1031 HU2329 Rinyaszentkirály 1 1 

983 HU2232 Pötréte 1 1 

 

1032 HU2330 Rinyaújlak 1 1 

984 HU2234 Pula 1 1 

 

1033 HU2331 Rinyaújnép 1 1 

985 HU2235 Pusztaapáti 1 1 

 

1034 HU2335 Romonya 1 1 

986 HU2236 Pusztaberki 1 1 

 

1035 HU2336 Rózsafa 1 1 

987 HU2237 Pusztacsalád 1 1 

 

1036 HU2339 Röjtökmuzsaj 1 1 

988 HU2238 Pusztacsó 1 1 

 

1037 HU2343 Rudolftelep 1 1 

989 HU2240 Pusztaederics 1 1 

 

1038 HU2350 Sajógalgóc 1 1 

990 HU2241 Pusztafalu 1 1 

 

1039 HU2353 Sajókápolna 1 1 

991 HU2243 Pusztahencse 1 1 

 

1040 HU2358 Sajómercse 1 1 

992 HU2245 Pusztamagyaród 1 1 

 

1041 HU2359 Sajónémeti 1 1 

993 HU2247 Pusztamiske 1 1 

 

1042 HU2360 Sajóörös 1 1 

994 HU2250 Pusztaradvány 1 1 

 

1043 HU2363 Sajópüspöki 1 1 

995 HU2252 Pusztaszemes 1 1 

 

1044 HU2364 Sajósenye 1 1 

996 HU2253 Pusztaszentlászló 1 1 

 

1045 HU2368 Sajóvelezd 1 1 

997 HU2257 Pusztazámor 1 1 

 

1046 HU2369 Sajtoskál 1 1 

998 HU2260 Püspökhatvan 1 1 

 

1047 HU2370 Salföld 1 1 

999 HU2263 Püspökszilágy 1 1 

 

1048 HU2372 Salköveskút 1 1 

1000 HU2264 Rábacsanak 1 1 

 

1049 HU2374 Sály 2 1 

1001 HU2268 Rábakecöl 1 1 

 

1050 HU2375 Sámod 1 1 

1002 HU2272 Rábasebes 1 1 

 

1051 HU2376 Sámsonháza 1 1 

1003 HU2275 Rábaszentmiklós 1 1 

 

1052 HU2377 Sand 1 1 

1004 HU2277 Rábatöttös 1 1 

 

1053 HU2382 Sárazsadány 1 1 

1005 HU2278 Rábcakapi 1 1 

 

1054 HU2384 Sáregres 1 1 

1006 HU2282 Rád 1 1 

 

1055 HU2385 Sárfimizdó 1 1 

1007 HU2283 Rádfalva 1 1 

 

1056 HU2386 Sárhida 1 1 

1008 HU2284 Rádóckölked 1 1 

 

1057 HU2392 Sárkeszi 1 1 

1009 HU2288 Rakaca 1 1 

 

1058 HU2394 Sárok 1 1 

1010 HU2291 Rákóczibánya 1 1 

 

1059 HU2397 Sárpilis 1 1 

1011 HU2294 Ráksi 1 1 

 

1060 HU2406 Sáska 1 1 

1012 HU2295 Ramocsa 1 1 

 

1061 HU2407 Sáta 1 1 

1013 HU2297 Rápolt 1 1 

 

1062 HU2409 Sátorhely 1 1 

1014 HU2298 Raposka 1 1 

 

1063 HU2413 Selyeb 1 1 

1015 HU2299 Rásonysápberencs 1 1 

 

1064 HU2415 Semjén 1 1 
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1065 HU2416 Semjénháza 1 1 

 

1114 HU2519 Szajla 1 1 

1066 HU2417 Sénye 1 1 

 

1115 HU2521 Szakácsi 1 1 

1067 HU2420 Serényfalva 1 1 

 

1116 HU2522 Szakadát 1 1 

1068 HU2421 Sérsekszőlős 1 1 

 

1117 HU2526 Szakmár 1 1 

1069 HU2422 Sikátor 1 1 

 

1118 HU2527 Szaknyér 1 1 

1070 HU2424 Siklósbodony 1 1 

 

1119 HU2529 Szakony 1 1 

1071 HU2425 Siklósnagyfalu 1 1 

 

1120 HU2530 Szakonyfalu 1 1 

1072 HU2426 Sima 1 1 

 

1121 HU2532 Szalafő 1 1 

1073 HU2427 Simaság 1 1 

 

1122 HU2534 Szalapa 1 1 

1074 HU2428 Simonfa 1 1 

 

1123 HU2539 Szalmatercs 1 1 

1075 HU2432 Siójut 1 1 

 

1124 HU2540 Szalonna 1 1 

1076 HU2434 Sitke 1 1 

 

1125 HU2542 Szamosbecs 1 1 

1077 HU2440 Sóly 1 1 

 

1126 HU2543 Szamoskér 1 1 

1078 HU2444 Somlójenő 1 1 

 

1127 HU2544 Szamossályi 1 1 

1079 HU2447 Somlóvecse 1 1 

 

1128 HU2545 Szamostatárfalva 1 1 

1080 HU2448 Somodor 1 1 

 

1129 HU2546 Szamosújlak 1 1 

1081 HU2450 Somogyapáti 1 1 

 

1130 HU2553 Szaporca 1 1 

1082 HU2451 Somogyaracs 1 1 

 

1131 HU2555 Szárász 1 1 

1083 HU2452 Somogyaszaló 1 1 

 

1132 HU2556 Szárazd 1 1 

1084 HU2454 Somogybükkösd 1 1 

 

1133 HU2561 Szarvaskend 1 1 

1085 HU2457 Somogyegres 1 1 

 

1134 HU2562 Szarvaskő 1 1 

1086 HU2458 Somogyfajsz 1 1 

 

1135 HU2563 Szászberek 1 1 

1087 HU2459 Somogygeszti 1 1 

 

1136 HU2564 Szászfa 1 1 

1088 HU2463 Somogymeggyes 1 1 

 

1137 HU2566 Szatmárcseke 1 1 

1089 HU2464 Somogysámson 1 1 

 

1138 HU2567 Szátok 1 1 

1090 HU2465 Somogysárd 1 1 

 

1139 HU2568 Szatta 1 1 

1091 HU2466 Somogysimonyi 1 1 

 

1140 HU2570 Szava 1 1 

1092 HU2467 Somogyszentpál 1 1 

 

1141 HU2572 Szebény 1 1 

1093 HU2468 Somogyszil 1 1 

 

1142 HU2573 Szécsénke 1 1 

1094 HU2469 Somogyszob 1 1 

 

1143 HU2575 Szécsényfelfalu 1 1 

1095 HU2474 Somogyviszló 1 1 

 

1144 HU2576 Szécsisziget 1 1 

1096 HU2475 Somogyzsitfa 1 1 

 

1145 HU2580 Szegerdő 1 1 

1097 HU2477 Sonkád 1 1 

 

1146 HU2582 Szegi 1 1 

1098 HU2480 Sopronhorpács 1 1 

 

1147 HU2583 Szegilong 1 1 

1099 HU2482 Sopronnémeti 1 1 

 

1148 HU2590 Szeleste 1 1 

1100 HU2483 Sorkifalud 1 1 

 

1149 HU2592 Szellő 1 1 

1101 HU2484 Sorkikápolna 1 1 

 

1150 HU2593 Szemely 1 1 

1102 HU2487 Sóshartyán 1 1 

 

1151 HU2594 Szemenye 1 1 

1103 HU2489 Sóstófalva 1 1 

 

1152 HU2595 Szemere 1 1 

1104 HU2490 Sósvertike 1 1 

 

1153 HU2599 Szenna 1 1 

1105 HU2491 Sótony 1 1 

 

1154 HU2602 Szentbalázs 1 1 

1106 HU2493 Söpte 1 1 

 

1155 HU2603 Szentbékkálla 1 1 

1107 HU2494 Söréd 1 1 

 

1156 HU2604 Szentborbás 1 1 

1108 HU2496 Sumony 1 1 

 

1157 HU2605 Szentdénes 1 1 

1109 HU2504 Süttő 2 1 

 

1158 HU2606 Szentdomonkos 1 1 

1110 HU2507 Szabadhídvég 1 1 

 

1159 HU2608 Szentegát 1 1 

1111 HU2508 Szabadi 1 1 

 

1160 HU2612 Szentgáloskér 1 1 

1112 HU2512 Szabás 1 1 

 

1161 HU2614 Szentgyörgyvár 1 1 

1113 HU2515 Szabolcsveresmart 1 1 

 

1162 HU2615 Szentgyörgyvölgy 1 1 
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1163 HU2618 Szentistvánbaksa 1 1 

 

1212 HU2745 Tárnokréti 1 1 

1164 HU2619 Szentjakabfa 1 1 

 

1213 HU2747 Tarrós 1 1 

1165 HU2620 Szentkatalin 1 1 

 

1214 HU2748 Táska 1 1 

1166 HU2623 Szentkozmadombja 1 1 

 

1215 HU2759 Tékes 1 1 

1167 HU2625 Szentliszló 1 1 

 

1216 HU2761 Telekes 1 1 

1168 HU2628 Szentmargitfalva 1 1 

 

1217 HU2763 Teleki 1 1 

1169 HU2631 Szentpéterfölde 1 1 

 

1218 HU2765 Telkibánya 1 1 

1170 HU2634 Szenyér 1 1 

 

1219 HU2766 Tengelic 2 1 

1171 HU2637 Szeremle 1 1 

 

1220 HU2767 Tengeri 1 1 

1172 HU2640 Szergény 1 1 

 

1221 HU2768 Tengőd 1 1 

1173 HU2642 Szigetcsép 2 1 

 

1222 HU2769 Tenk 1 1 

1174 HU2651 Szijártóháza 1 1 

 

1223 HU2774 Tereske 1 1 

1175 HU2654 Szilágy 1 1 

 

1224 HU2775 Teresztenye 1 1 

1176 HU2655 Szilaspogony 1 1 

 

1225 HU2776 Terpes 1 1 

1177 HU2656 Szilsárkány 1 1 

 

1226 HU2778 Tésa 1 1 

1178 HU2657 Szilvágy 1 1 

 

1227 HU2779 Tésenfa 1 1 

1179 HU2658 Szilvás 1 1 

 

1228 HU2780 Téseny 1 1 

1180 HU2660 Szilvásszentmárton 1 1 

 

1229 HU2788 Tikos 1 1 

1181 HU2661 Szin 1 1 

 

1230 HU2789 Tilaj 1 1 

1182 HU2662 Szinpetri 1 1 

 

1231 HU2794 Tiszabábolna 1 1 

1183 HU2667 Szólád 1 1 

 

1232 HU2798 Tiszabő 1 1 

1184 HU2673 Szorgalmatos 1 1 

 

1233 HU2800 Tiszacsécse 1 1 

1185 HU2674 Szorosad 1 1 

 

1234 HU2802 Tiszacsermely 1 1 

1186 HU2675 Szőc 1 1 

 

1235 HU2804 Tiszaderzs 1 1 

1187 HU2676 Szőce 1 1 

 

1236 HU2806 Tiszadorogma 1 1 

1188 HU2680 Szőke 1 1 

 

1237 HU2807 Tiszaeszlár 2 1 

1189 HU2681 Szőkéd 1 1 

 

1238 HU2810 Tiszagyenda 1 1 

1190 HU2682 Szőkedencs 1 1 

 

1239 HU2812 Tiszaigar 1 1 

1191 HU2683 Szőlősardó 1 1 

 

1240 HU2813 Tiszainoka 1 1 

1192 HU2684 Szőlősgyörök 1 1 

 

1241 HU2820 Tiszakóród 1 1 

1193 HU2685 Szörény 1 1 

 

1242 HU2825 Tiszamogyorós 1 1 

1194 HU2686 Szúcs 1 1 

 

1243 HU2831 Tiszarád 1 1 

1195 HU2688 Szuhafő 1 1 

 

1244 HU2835 Tiszaszalka 1 1 

1196 HU2691 Szulimán 1 1 

 

1245 HU2837 Tiszaszentmárton 1 1 

1197 HU2692 Szulok 1 1 

 

1246 HU2843 Tiszatenyő 1 1 

1198 HU2696 Szűr 1 1 

 

1247 HU2846 Tiszavalk 1 1 

1199 HU2702 Tagyon 1 1 

 

1248 HU2847 Tiszavárkony 1 1 

1200 HU2705 Tákos 1 1 

 

1249 HU2849 Tiszavid 1 1 

1201 HU2714 Tanakajd 1 1 

 

1250 HU2850 Tisztaberek 1 1 

1202 HU2715 Táp 1 1 

 

1251 HU2851 Tivadar 1 1 

1203 HU2725 Tapsony 1 1 

 

1252 HU2853 Tófalu 1 1 

1204 HU2728 Tarany 1 1 

 

1253 HU2854 Tófej 1 1 

1205 HU2735 Tarjánpuszta 1 1 

 

1254 HU2855 Tófű 1 1 

1206 HU2736 Tárkány 1 1 

 

1255 HU2859 Tokorcs 1 1 

1207 HU2739 Tarnaméra 1 1 

 

1256 HU2861 Told 1 1 

1208 HU2740 Tarnaörs 1 1 

 

1257 HU2864 Tolnanémedi 1 1 

1209 HU2741 Tarnaszentmária 1 1 

 

1258 HU2866 Tomor 1 1 

1210 HU2742 Tarnaszentmiklós 1 1 

 

1259 HU2868 Tompaládony 1 1 

1211 HU2743 Tarnazsadány 1 1 

 

1260 HU2870 Tormafölde 1 1 
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1261 HU2872 Tormásliget 1 1 

 

1310 HU2985 Várad 1 1 

1262 HU2873 Tornabarakony 1 1 

 

1311 HU2986 Váralja 1 1 

1263 HU2874 Tornakápolna 1 1 

 

1312 HU2987 Varászló 1 1 

1264 HU2876 Tornaszentandrás 1 1 

 

1313 HU2988 Váraszó 1 1 

1265 HU2877 Tornaszentjakab 1 1 

 

1314 HU2991 Varbóc 1 1 

1266 HU2882 Torvaj 1 1 

 

1315 HU2992 Várda 1 1 

1267 HU2885 Tótszentgyörgy 1 1 

 

1316 HU2994 Várfölde 1 1 

1268 HU2888 Tótújfalu 1 1 

 

1317 HU2995 Varga 1 1 

1269 HU2889 Tótvázsony 1 1 

 

1318 HU2996 Várgesztes 1 1 

1270 HU2893 Tömörd 1 1 

 

1319 HU2997 Várkesző 1 1 

1271 HU2896 Törökkoppány 1 1 

 

1320 HU2998 Várong 1 1 

1272 HU2899 Töttös 1 1 

 

1321 HU3002 Varsád 1 1 

1273 HU2900 Trizs 1 1 

 

1322 HU3007 Vásárosbéc 1 1 

1274 HU2903 Túristvándi 1 1 

 

1323 HU3009 Vásárosfalu 1 1 

1275 HU2905 Túrony 1 1 

 

1324 HU3010 Vásárosmiske 1 1 

1276 HU2907 Tuzsér 2 1 

 

1325 HU3012 Vasasszonyfa 1 1 

1277 HU2912 Udvari 1 1 

 

1326 HU3014 Vasegerszeg 1 1 

1278 HU2913 Ugod 1 1 

 

1327 HU3016 Vaskeresztes 1 1 

1279 HU2914 Újbarok 1 1 

 

1328 HU3019 Vaspör 1 1 

1280 HU2916 Újdombrád 1 1 

 

1329 HU3020 Vassurány 1 1 

1281 HU2920 Újireg 1 1 

 

1330 HU3024 Vasszécseny 1 1 

1282 HU2921 Újkenéz 1 1 

 

1331 HU3025 Vasszentmihály 1 1 

1283 HU2922 Újkér 1 1 

 

1332 HU3026 Vasszilvágy 1 1 

1284 HU2926 Újlőrincfalva 1 1 

 

1333 HU3027 Vát 1 1 

1285 HU2928 Újrónafő 1 1 

 

1334 HU3029 Vázsnok 1 1 

1286 HU2929 Újsolt 1 1 

 

1335 HU3033 Vejti 1 1 

1287 HU2930 Újszalonta 1 1 

 

1336 HU3034 Vékény 1 1 

1288 HU2935 Újtelek 1 1 

 

1337 HU3035 Vekerd 1 1 

1289 HU2937 Újudvar 1 1 

 

1338 HU3037 Velemér 1 1 

1290 HU2938 Újvárfalva 1 1 

 

1339 HU3039 Velény 1 1 

1291 HU2940 Und 1 1 

 

1340 HU3041 Vének 1 1 

1292 HU2941 Úny 1 1 

 

1341 HU3048 Versend 1 1 

1293 HU2942 Uppony 1 1 

 

1342 HU3051 Vérteskethely 1 1 

1294 HU2943 Ura 1 1 

 

1343 HU3053 Vértestolna 1 1 

1295 HU2945 Úrhida 2 1 

 

1344 HU3058 Veszprémfajsz 1 1 

1296 HU2948 Uszka 1 1 

 

1345 HU3059 Veszprémgalsa 1 1 

1297 HU2950 Uzsa 1 1 

 

1346 HU3063 Vid 1 1 

1298 HU2955 Vácduka 1 1 

 

1347 HU3064 Vigántpetend 1 1 

1299 HU2956 Vácegres 1 1 

 

1348 HU3066 Villánykövesd 1 1 

1300 HU2958 Váckisújfalu 1 1 

 

1349 HU3067 Vilmány 1 1 

1301 HU2962 Vadosfa 1 1 

 

1350 HU3068 Vilonya 1 1 

1302 HU2964 Vágáshuta 1 1 

 

1351 HU3069 Vilyvitány 1 1 

1303 HU2971 Valkonya 1 1 

 

1352 HU3070 Vinár 1 1 

1304 HU2973 Vállus 1 1 

 

1353 HU3071 Vindornyafok 1 1 

1305 HU2974 Vámosatya 1 1 

 

1354 HU3072 Vindornyalak 1 1 

1306 HU2975 Vámoscsalád 1 1 

 

1355 HU3073 Vindornyaszőlős 1 1 

1307 HU2978 Vámosoroszi 1 1 

 

1356 HU3075 Visnye 1 1 

1308 HU2980 Vámosújfalu 1 1 

 

1357 HU3077 Viss 1 1 

1309 HU2981 Vámosszabadi 1 1 

 

1358 HU3078 Visz 1 1 
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1359 HU3079 Viszák 1 1 

 

1408 HU3156 Zimány 1 1 

1360 HU3080 Viszló 1 1 

 

1409 HU3158 Zók 1 1 

1361 HU3081 Visznek 1 1 

 

1410 HU3162 Zsáka 1 1 

1362 HU3083 Vízvár 1 1 

 

1411 HU3167 Zsebeháza 1 1 

1363 HU3085 Vizsoly 1 1 

 

1412 HU3168 Zsédeny 1 1 

1364 HU3086 Vokány 1 1 

 

1413 HU3169 Zselickisfalud 1 1 

1365 HU3088 Vöckönd 1 1 

 

1414 HU3170 Zselickislak 1 1 

1366 HU3089 Völcsej 1 1 

 

1415 HU3172 Zsennye 1 1 

1367 HU3091 Vöröstó 1 1 

 

1416 HU3175 Zsujta 1 1 

1368 HU3092 Vörs 1 1 

 

1417 HU3176 Zsurk 1 1 

1369 HU3093 Zabar 1 1 

 
     

1370 HU3094 Zádor 1 1 

 
     

1371 HU3095 Zádorfalva 1 1 

 
     

1372 HU3099 Zajk 1 1 

 
     

1373 HU3100 Zajta 1 1 

 
     

1374 HU3102 Zákányfalu 1 1 

 
     

1375 HU3104 Zala 1 1 

 
     

1376 HU3106 Zalabaksa 1 1 

 
     

1377 HU3108 Zalaboldogfa 1 1 

 
     

1378 HU3109 Zalacsány 1 1 

 
     

1379 HU3110 Zalacséb 1 1 

 
     

1380 HU3112 Zalaerdőd 1 1 

 
     

1381 HU3115 Zalaháshágy 1 1 

 
     

1382 HU3116 Zalaigrice 1 1 

 
     

1383 HU3117 Zalaistvánd 1 1 

 
     

1384 HU3120 Zalaköveskút 1 1 

 
     

1385 HU3122 Zalameggyes 1 1 

 
     

1386 HU3123 Zalamerenye 1 1 

 
     

1387 HU3124 Zalasárszeg 1 1 

 
     

1388 HU3125 Zalaszabar 1 1 

 
     

1389 HU3128 Zalaszentbalázs 1 1 

 
     

1390 HU3130 Zalaszentgyörgy 1 1 

 
     

1391 HU3131 Zalaszentiván 1 1 

 
     

1392 HU3132 Zalaszentjakab 1 1 

 
     

1393 HU3133 Zalaszentlászló 1 1 

 
     

1394 HU3134 Zalaszentlőrinc 1 1 

 
     

1395 HU3135 Zalaszentmárton 1 1 

 
     

1396 HU3137 Zalaszombatfa 1 1 

 
     

1397 HU3138 Zaláta 1 1 

 
     

1398 HU3139 Zalatárnok 1 1 

 
     

1399 HU3140 Zalaújlak 1 1 

 
     

1400 HU3142 Zalavég 1 1 

 
     

1401 HU3143 Zalkod 1 1 

 
     

1402 HU3147 Zaránk 1 1 

 
     

1403 HU3148 Závod 1 1 

 
     

1404 HU3149 Zebecke 1 1 

 
     

1405 HU3151 Zemplénagárd 1 1 

 
     

1406 HU3152 Zengővárkony 1 1 

 
     

1407 HU3155 Ziliz 1 1 
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2. sz. Melléklet 

ADATLAP 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A pályázattal érintett település megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

 

A pályázó 

Neve: 

Címe: 

Szül. hely, idő: 

Anyja neve: 

Adóazonosító jele: 

E-mail elérhetősége: 

Elérhetőségi telefonszáma: 

 

A Pályázó által a jelen pályázattal érintett település vonatkozásában összesen elnyerni kívánt 

jogosultságok száma: 

………,-db, azaz ……………… darab (betűvel kiírva) 

 

A Pályázó által összesen, valamennyi település vonatkozásában beadott pályázatok száma: 

………,-db, azaz ……………… darab (betűvel kiírva) 

 

 

A pályázat szerint tevékenység gyakorlásának helye megegyezik a pályázó állandó lakcíme 

szerinti település közigazgatási területével:  

 

igen/nem
3
 

 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozatminta tartalmának megfelelően 

3
 Megfelelőt kérjük aláhúzni 
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A Pályázó által becsatolt mellékletek, nyilatkozatok felsorolása
4
:   

1.)……………………………………………………………………………………………………. 

2.)……………………………………………………………………………………………………. 

3.)……………………………………………………………………………………………………. 

4.)……………………………………………………………………………………………………. 

5.)……………………………………………………………………………………………………. 

6.)……………………………………………………………………………………………………. 

7.)……………………………………………………………………………………………………. 

8.)……………………………………………………………………………………………………. 

9.)……………………………………………………………………………………………………. 

10.)……………………………………………………………………………………………………. 

 

Kelt: ……………………….., 201... ………………..hónap …. napján 

 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

 

                                                
4
 A pályázók rendelkezésére bocsátott nyilatkozatminta szerint készült dokumentumokat kérjük számuk szerint 

felsorolni, szükség esetén a sorok bővíthetőek. 
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3. sz. Melléklet  

AJÁNLATI FORMALEVÉL 
 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A pályázattal érintett település megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

Pályázó adóazonosító jele:  

 
 

 

Magyarország 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma 

részére 

 

 

 

Tisztelt Kiíró! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Kiíró által indított, fenti tárgyú koncessziós 

pályázati eljárás keretében kiadott pályázati felhívás és pályázati kiírás ismeretében, az 

azokban rögzített személyi, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételeknek megfelelően pályázatot 

kívánok benyújtani. 

A pályázatot a pályázati felhívásban és a kiírásban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeket elfogadva, azoknak megfelelően készítettem el. Ezennel kijelentem, hogy az 

e pályázatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és hitelesek, valamint hozzájárulok 

ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat a pályázat kiírója és/vagy az általa megbízott 

szervezet ellenőrizze, nyilvántartsa és kezelje.  

 

Jelen pályázatom nyertessége esetére vállalom, hogy a tevékenységet a pályázati kiírásban 

meghatározott és a pályázatomban vállalt határidőn belül, az ott előírt követelményeknek 

megfelelően megkezdem, az ehhez szükséges engedélyeket beszerzem. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Pályázati kiírás IV.1.4. pontja értelmében az ajánlati kötöttség a 

pályázatok benyújtására nyitva álló idő leteltének időpontjában áll be és 150 napig tart, azzal, 

hogy a Kiíró ilyen irányú felhívásával az ajánlati kötöttség időtartamát további maximum 90 

nappal meghosszabbíthatja. 

 

                                            
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 
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A pályázat nyertessége esetére a pályázati kiírásban szereplő szerződéstervezetet elfogadom 

és azt arra nyitva álló határidőn belül aláírom. 

 

 

Kijelentem és teljes körű felelősséget vállalok arra, hogy a pályázati felhívást és kiírást, és az 

abban foglaltakat a jelen pályázati eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem 

közvetetten nem használom fel a Kiíró erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 

Jelen nyilatkozatommal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást és engedélyt kívánok adni 

ahhoz, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a Koncessziós szerződés hatálya 

alatt az általam vagy részvételemmel működő gazdasági társaság által üzemeltetett 

dohánybolt forgalmi adatait az illetékes hatóságtól beszerezze, valamint a személyes 

adataimat bármikor ellenőrizze, illetve az általa így megszerzett személyes és egyéb adataimat 

nyilvántartsa, kezelje. 

 

 

 

 

Kelt: …………….., 201... ………………..hónap ….napján 

 

 

 

 ………………………………….. 

Pályázó 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú1:        Tanú2:  

 

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

 
Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 
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Bírálati szempont Az elbírálás értékelési 

szempontjai 

Értékelési 

pontszám 

Nyitvatartási idő (munkanapokon) 

napi legalább 4 óra  4 

napi legalább 8 óra 8 

napi legalább 12 óra 12 

Nyitvatartási idő (szombaton) 

legalább 4 óra 3 

legalább 8 óra 6 

Pályázó állandó lakóhelye és/vagy általa a 

tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaság 

székhelye azonos a megpályázott koncessziós jog 

területi hatályával 

nem 0 

igen 2 

A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) vagy b) 

szerinti személy 

Nem ilyen személy 0 

a) szerinti személy 2 

b) szerinti személy 2 

  

A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) 

szerinti személyt foglalkoztat vagy az általa a 

tevékenység végzésére megjelölt  gazdasági 

társaságban a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) 

személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik 

Nincs ilyen személy 0 

a) szerinti személy 2 

b) szerinti személy 2 

a) és b) szerinti személy 4 

A pályázó a  2012. évi 134. tv. 7. § (3) a)  és b) 

szerinti legalább 1-1 személyt teljes, 8 órás 

munkaidőben foglalkoztat és vállalja ilyen személyek 

foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől 

számított  

Nem vállalja 0 

legfeljebb 5 évig terjedő 

időtartamra vállalja 
3 

5 éven túli időtartamra 

vállalja 
5 

A pályázó a  2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) vagy b) 

szerinti legalább 1 személyt foglalkoztat teljes 8 órás 

munkaidőben és vállalja ilyen személy 

foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

Nem vállalja 0 

legfeljebb 5 évig terjedő 

időtartamra vállalja 
1 

4. sz. melléklet 

Értékelési szempontok és magyarázatuk 
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követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől 

számított 

5 éven túli időtartamra 

vállalja 
3 

Pályázó üzleti terve   1-60 

Vállalja, hogy a területileg illetékes kereskedelmi és 

iparkamara által szervezett szakmai képzéseken, 

konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt 

vesz 

igen 3 

nem 0 

Vállalja, hogy a koncessziós szerződés valamennyi fél 

által való aláírásának napját követő 90 napon belül, de 

legkésőbb az eredményhirdetést követő 120. napig 

megnyitja a dohányboltot 

igen 25 

nem 0 

Összesen:  
max. 119 

   

 Az egyes értékelési szempontokról: 

a) „Nyitvatartási idő (munkanapokon)”: 

Nyitvatartási idő alatt a dohánybolt vagy az üzletben leválasztott helyiség nyitva tartása értendő. 

A nyitvatartási idő órákban értendő, fél órás, vagy percre vonatkozó ajánlat nem adható meg. A 

nyitvatartási időt úgy értelmezi a kiíró, hogy legfeljebb 30 perces ebédszünet tartására van lehetőség.  

Munkanap alatt a hatályos jogszabályok szerinti munkanapok értendőek. 

Pályázó köteles a nyitvatartási időre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatát csatolni eredetben. 

b) „Nyitvatartási idő (szombaton)” 

A pályázó vállalása a szombati nyitva tartásra vonatkozóan.  

Pályázó köteles a szombati nyitvatartási időre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatát csatolni eredetben. 

c) „Pályázó állandó lakóhelye, és/vagy általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági 

társaság székhelye azonos a koncessziós jog területi hatályával”: 

Amennyiben a pályázó állandó lakóhelye, vagy az általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági 

társaság székhelye a koncessziós jog gyakorlására megjelölt településen/kerületben van, úgy több 

pontra jogosult.  

Pályázó a lakcímkártyájának másolatával, illetőleg a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatának 

egyszerű másolatával köteles igazolni. A Kiíró elfogadja a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letöltött 

tárolt cégkivonatot is. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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d) „A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) vagy b) szerinti személy”:  

2012. évi CXXXIV. tv. 7. § (3) bekezdés 

a) pont: megváltozott munkaképességű, 

b) pont: a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően 

álláskereső, 

Pályázó köteles a bírálati szempontra vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatát csatolni eredetben. 

 

e) A pályázó a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) szerinti személyt foglalkoztat vagy az 

általa a tevékenység végzésére megjelölt  gazdasági társaságban a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) 

a) és/vagy b) személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik 

 

Lásd. d.) ponthoz írtakat. 

f) „A pályázó a  2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és b) szerinti legalább 1-1 személyt teljes, 8 órás 

munkaidőben foglalkoztat és vállalja foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől számított ….” – a meghatározott időtartamban.  

Lásd. d.) ponthoz írtakat. 

g) „A pályázó a  2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) vagy b) szerinti legalább 1 személyt foglalkoztat 

teljes 8 órás munkaidőben és vállalja foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől számított” – a meghatározott időtartamban. 

Lásd. d.) ponthoz írtakat. 

h) „Pályázó üzleti terve”: 

A koncessziós szerződés alapján a tevékenység gyakorlása során végezni kívánt üzletszerű gazdasági 

tevékenység bemutatása. Formai előírások: a szöveges rész – mellékletek nélkül – max. 10 oldal 

terjedelmű lehet, egy oldalon max. 60 sor, egy sor max. 140 leütés, betűméret, min. 11-es, méret, 

Arial, Arial New vagy Thimes New Roman betűtípus.  

Az üzleti terv egy olyan legalább 3, de max. 5 évre szóló koncepció legyen, amely bemutatja: 

- a pályázó szakmai életútját, képesítéseit, vagy egyéb jellemzőit, amelyek a koncesszió-köteles 

tevékenység gyakorlására alkalmassá teszik; 

- pályázó környezetének és belső helyzetének reális felmérése alapján tartalmazza a pályázó üzleti 

céljait; 

- a célok elérésének tervezett módjait;  

- ismerteti az igénybeveendő külső és belső erőforrásokat, demonstrálja felhasználásuk várható 

eredményeit; 

- a tevékenység biztonságos és folyamatos végzéséhez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó 

elképzeléseit (ideértve különösen tárgyi eszközöket); 

- a forgalmazni kívánt dohánytermékek választékára vonatkozó elképzeléseit; 

- a tevékenység rentábilis megvalósítására vonatkozó gazdasági elképzeléseit; 
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- mindazokat az egyéb, a pályázó által fontosnak tartott információkat, amelyek az üzleti terve 

megvalósíthatóságát, megalapozottságát, vagy éppen kiemelkedő jellegét alátámasztják. 

 

A pályázó saját üzleti terve nem sértheti más szerzői jogát. 

 

i) Vállalja, hogy az illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett szakmai képzéseken, 

konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt vesz 

A Kiíró előnyben részesíti azt, aki naprakész szakmai információkkal rendelkezik, és hajlandó arra, 

hogy azon szakmai célú rendezvényeken, amelyet a Kereskedelmi és Iparkamara végez, részt vesz. 

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozat csatolása szükséges 

eredetben. 

j)  „Vállalja, hogy a koncessziós szerződés valamennyi fél által való aláírásának napját követő 90 

napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 120. napig megnyitja a dohányboltot” 

A Kiíró előnyben részesíti azt, aki mielőbb meg tudja nyitni a dohányboltot annak érdekében, hogy az 

ellátás biztonsága garantált legyen. 

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozat csatolása szükséges 

eredetben. 
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5. számú Melléklet 

 

 

NYILATKOZAT MINTÁK 
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1. sz. NYILATKOZAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ 

 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

A pályázattal érintett település megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

Adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontjait illetően nyilatkozom, hogy a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet nyertességem 

esetén az alábbi kötelezettségvállalások szerint kívánom gyakorolni: 

 

1. Vállalt nyitvatartási idő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 

3
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

 

Nyitvatartási idő (munkanapokon)
3
 

 

napi legalább 4 óra   

napi legalább 8 óra  

napi legalább 12 óra  

Nyitvatartási idő (szombaton) 

legalább 4 óra  

legalább 8 óra  
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Jelen nyilatkozatommal kötelezettséget vállalok, hogy nyertességem esetén a koncesszió időtartama 

alatt ezen megadott nyitvatartási idő szerint fogok működni. Tudomásul veszem, hogy ettől való 

eltérés csak a Koncessziós szerződésben rögzített feltételek szerint lehetséges. 

 

2. Pályázó lakóhelye 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontjait illetően nyilatkozom, hogy 

Állandó lakóhelye és/vagy általam a tevékenység 

végzésére megjelölt gazdasági társaság székhelye 

azonos a megpályázott koncessziós jog területi 

hatályával
4
 

nem  

igen  

 

3. A 2012. évi 134. tv. 7. § (3) szerinti minősítés 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontját illetően nyilatkozom, hogy a pályázatom értékeléséhez a következő szempontokat kérem 

figyelembe venni: 

a) személyem a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) pontja szerinti személynek minősül 

b) személyem a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) b) pontja szerinti személynek minősül 

Nyilatkozom egyúttal, hogy nyertességem esetén a Koncessziós szerződés aláírásáig a fenti tényt 

bizonyító okiratokat (illetékes hatóság által 2013. május 2. napját követően kiállított igazolás) 

bemutatom és egyúttal tudomásul veszem, hogy ezen iratok bemutatásának elmaradása esetén a 

Koncessziós szerződés aláírására nem kerül sor.  

 

4. Foglalkoztatási kötelezettségvállalás 

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontját illetően nyilatkozom, hogy a pályázatom értékeléséhez a következő szempontokat kérem 

figyelembe venni: 

 

 

                                                
4
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 
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Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) a) és/vagy b) szerinti személyt 

foglalkoztatom, illetve annak igazolását vállalom, 

hogy az általam megjelölt gazdasági társaságban a 

2012. évi 134. tv. 7. § (3) a) és/vagy b) személy 

tagsági jogviszonnyal rendelkezik
5
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

a) vagy b) szerinti 

személyre vonatkozóan 

vállalok kötelezettséget 

 

a) és b) szerinti személyre 

vonatkozóan vállalok 

kötelezettséget 

 

Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) a) és b) szerinti legalább 1-1 személyt 

teljes, 8 órás munkaidőben foglalkoztok és vállalom 

ilyen személyek foglalkoztatását a koncessziós 

szerződés aláírását követően, a vállalt tevékenység 

megkezdésétől számított 
6
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

legfeljebb 5 évig fenntartom  

5 éven túli időtartamban 

fenntartom 
 

Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) a) szerinti legalább 1 személyt teljes, 8 órás 

munkaidőben foglalkoztatom és vállalom, hogy 

foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől 

számított 
7
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

legfeljebb 5 évig fenntartom  

5 éven túli időtartamban 

fenntartom 
 

Vállalom, hogy nyertességem esetén a 2012. évi 134. 

tv. 7. § (3) b) szerinti legalább 1 személyt teljes, 8 

órás munkaidőben foglalkoztatom és vállalom, hogy 

foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását 

követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől 

számított 
8
 

Nem vállalok ilyen 

kötelezettséget 
 

legfeljebb 5 évig fenntartom  

5 éven túli időtartamban 

fenntartom 
 

 

Jelen nyilatkozatom igazolásához kötelezettséget vállalok, hogy nyertességem esetén a Koncessziós 

szerződés megkötéséig a fenti kötelezettségvállalásoknak megfelelő munkaszerződéseket és egyéb 

dokumentumokat bemutatom. Tudomásul veszem egyúttal, hogy ez a Koncessziós szerződés 

aláírásának feltétele, az igazolás elmaradása esetén velem Koncessziós szerződés nem köthető. 

                                                
5
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

6
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

7
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

8
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 
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5. Szakmai képzéseken részvétel 

Vállalom, hogy nyertességem esetén a területileg 

illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett 

szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább 

egy alkalommal részt veszek 
9
 

igen 
 

nem 
 

 

6. Tevékenység megkezdésének vállalt határideje 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás Értékelési 

szempontjait illetően nyilatkozom és kötelezettséget vállalok, hogy a dohánytermék kiskereskedelmi 

tevékenységet nyertességem esetén a Koncessziós szerződés megkötését követően 

a) 90 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 120. napig 

b) 90 napon túl 

megkezdem.
 10

  

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban vállalt határidő elmulasztása a Koncessziós 

szerződés megszüntetését vonhatja maga után. 

 

Kelt: ………………….., 201... ………………..hónap ….napján 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
9
 A megfelelőt kérjük X-szel jelölni 

10
 A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni 
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2. sz. NYILATKOZAT MŰKÖDÉSI FORMÁRÓL 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

A pályázattal érintett település megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás III. 2.2. 

pontjában foglalt követelményeket illetően nyilatkozom, hogy a dohánytermék 

kiskereskedelmi tevékenységet a fent nevezett település vonatkozásában benyújtott 

pályázatom nyertessége esetén az alábbi működési forma szerint kívánom gyakorolni: 

a) az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozóként 

b) az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező olyan gazdasági 

társaságként, melynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel 

tartozik a társaság kötelezettségeiért (koncessziós társaság).
3
  

Kelt: …………………, 201... ………………..hónap ….napján 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 

3
 Aláhúzással jelölje a megfelelőt 
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3. sz. NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

A pályázattal érintett település megnevezése és 

azonosítója
1
: 

 

A pályázat prioritásának száma
2
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során kijelentem és nyilatkozom, 

hogy velem szemben, illetve az általam a Pályázati kiírás III.2.2. pontja szerint megjelölt 

gazdasági társasággal szemben nem állnak fenn a Pályázati kiírás III.2.4. pontjában 

meghatározott kizáró okok.  

Jelen nyilatkozatomat a pályázati eljárás során beadott pályázatom részeként, jogi 

felelősségem teljes tudatában teszem. 

Kelt: …………………, 201... ………………..hónap ….napján 

  

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
1
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

2
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 
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4. sz. NYILATKOZAT A KONCESSZIÓS TÁRSASÁGRÓL
1
 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

A pályázattal érintett település megnevezése és 

azonosítója
2
: 

 

A pályázat prioritásának száma
3
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során a Pályázati kiírás III. 2.3. 

pontjában foglalt követelményeket illetően nyilatkozom, hogy a dohánytermék 

kiskereskedelmi tevékenységet nyertességem esetén az Európai Unió tagállama vagy az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel 

rendelkező olyan gazdasági társaság útján kívánom gyakorolni, melynek legalább egy 

természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért 

(Koncessziós Társaság). 

Ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a Koncessziós Társaság működésében 

nyertességem esetén korlátlanul felelős tagként veszek részt. 

Kötelezettséget vállalok továbbá, hogy a Pályázati Kiírásban foglalt követelményeket a 

Koncessziós Társaságot létrehozó Létesítő okiratban (már létező gazdasági társaság esetén 

Létesítő okirat módosításban) érvényesíteni fogom. 

Tudomásul veszem, hogy a Koncessziós Társaság kötelezettségeinek teljesítéséért a 

Koncessziós Társasággal egyetemlegesen felelek. 

Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén ezen Koncessziós Társaságot a Koncessziós 

szerződés aláírásától számított 90 napon belül a Pályázati kiírás és a Koncessziós szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően 

a) új társaságként létrehozom, 

b) már létező gazdasági társaság létesítő okiratának módosításával kívánom megfelelően 

létrehozni
4
. 

                                                
1
 A Nyilatkozat csatolása csak az esetben szükséges, ha a Pályázó gazdasági társasági formában kívánja a 

tevékenységet gyakorolni 
2
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

3
 A Pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően 

4
 Aláhúzással jelölje a megfelelőt 
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Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a dohány kiskereskedelmi tevékenységet már 

működő gazdasági társaságon keresztül kívánom folytatni, ezen gazdasági társaság
5
 

Cég neve: 

Székhelye: 

Cg. száma: 

Adószáma:   

Cégjegyzésre jogosult képviselője: 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a dohány kiskereskedelmi tevékenységet általam 

újonnan alapított gazdasági társaságon keresztül kívánom folytatni, és az ezen gazdasági 

társaságban tagként részt venni kívánó további személyek és felelősségi formájukat az 

alábbiak szerint jelölöm meg
6
: 

 

1. Tag neve: 

Címe/székhelye: 

Adóazonosító jele/adószáma: 

Felelősségi formája
7
: korlátlan / korlátozott 

 

2. Tag neve: 

Címe/székhelye: 

Adóazonosító jele/adószáma: 

Felelősségi formája: korlátlan / korlátozott 

 

3. Tag neve
8
: 

Címe/székhelye: 

Adóazonosító jele/adószáma: 

Felelősségi formája: korlátlan / korlátozott 
 

Kelt: …………………., 201... ………………..hónap ….napján 

 

 

                                                                                  .................................... 

                                                                       Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 

                                                
5
 A b) pont megjelölése esetén kérjük kitölteni 

6
 Az a) pont megjelölése esetén kérjük kitölteni 

7
 Kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni 

8
 Esetleges további tagokat kérjük pótlapon jelölni 
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5. sz. NYILATKOZAT PRIOIRITÁSI SORRENDRŐL 

A DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG KONCESSZIÓS SZERZŐDÉSSEL TÖRTÉNŐ 

ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATHOZ
1
 

 

 

 

A pályázattal érintett település megnevezése és 

azonosítója
2
: 

 

A pályázat prioritásának száma
3
:   

A Pályázó neve:  

A Pályázó adóazonosító jele:  

 

Alulírott Pályázó, a fenti azonosító számú pályázati eljárás során tudomásul veszem, hogy az 

Fdtv. tv. 8. § (3) bekezdése értelmében egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt 

koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve egy település közigazgatási területén belül egy 

személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság több, mint 

kétharmadát. Mindezek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Összesen  

…. db 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság
4
 elnyerésére pályázom,  

….. település/kerület közigazgatási területén
5
. 

 

Összesen 

…. db
6
 

                                                
1
 Valamennyi benyújtott pályázathoz szükséges csatolni ezen – a Kiírásban foglaltak alapján – kitöltött 

nyilatkozatot 
2
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint 

3
 A Pályázó jelen nyilatkozata tartalmának megfelelően 

4
 A Pályázó áltat benyújtott valamennyi pályázat számát (elnyerni kívánt jogosultságok száma szerint számítva) 

kérjük megjelölni.  
5
 Az összes benyújtott pályázat által érintett település számát kérjük megadni (az egy település egynek számít, 

akkor is, ha több pályázatot adtak be az adott területre) 
6
 A pályázó által már elnyert jogosultságok száma 
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dohánytermék kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkezem,  

….. település/kerület közigazgatási területén.7 

 

Arra az esetre, ha az általam benyújtott pályázatok közül összesen a törvényi maximumot 

meghaladó számú pályázat érné el a legmagasabb pontszámot az értékelés során, az alábbi 

prioritás szerint határozom meg, hogy a jogosultságok gyakorlását milyen sorrendben 

kívánom elnyerni: 

Prioritás 

sorrendje
8
: 

Jogosultsághoz tartozó település azonosító száma
9
: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

n.
10

  

 

Tudomásul veszem, hogy a pályázatok értékelése a fent megadott sorrendnek megfelelően, a 

Pályázati kiírásban részletezett módszer szerint zajlik. Tudomásul veszem, hogy az ezen 

módszerrel meghatározott első öt pályázatomon kívül a többi pályázatom akkor sem 

nyilvánítható nyertesnek, ha egyébként az értékelés során az adott jogosultság elnyerésére 

beadott pályázatok közül a legmagasabb pontszámot érné el, ezek a pályázatok a további 

értékelésben nem vehetnek részt, azaz a sorrend meghatározása során nem kerülnek 

figyelembe vételre.  

Tudomásul veszem, hogy a prioritási sorrend utóbb nem változtatható, illetve kijelentem, 

hogy azt valamennyi beadott pályázatomban azonosan jelöltem meg. Amennyiben mégis 

ellentmondás lenne az általam beadott pályázatokban megjelölt prioritási sorrendek között, 

tudomásul veszem, hogy ez az összes pályázatom érvénytelenségével jár. 
 

Kelt: ……………………, 201... ………………..hónap …. napján 

 

 

                                                
7
 A pályázó összes elnyert jogosultága által érintett település/kerület számát kérjük megadni (az egy 

település/kerület egynek számít, akkor is, ha több jogosultsággal rendelkezik az adott területen) 
8
 „n” számú pályázat esetén fokozatosan haladva 1. a legfontosabb, „n” a legkevésbé fontos 

9
 A Pályázati kiírás 1. sz. mellékletében megadottak szerint kérjük az azonosító számokat jelölni. Azonos 

település közigazgatási területéhez tartozó több jogosultságra való pályázatbeadás esetén ugyanazt a számot 

kérjük beírni a beadott pályázatok számának megfelelő számban, a pályázó által meghatározott sorrendben (azaz 

ugyanazon településhez tartozó jogosultságok nem feltétlenül kell, hogy kövessék egymást a prioritási sorrend 

megadásakor).  
10

 Szükség esetén a táblázat pótlapok hozzáadásával bővíthető, a nyilatkozat minta szerinti forma és tartalom 

megtartása mellett. 
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                                                                                     .................................... 

                                                                             Pályázó 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1:        Tanú2:  

Név: …………………………………….  Név: …………………………………….. 

Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….…  Aláírás: ……………….………………… 

Szig.szám: ………………………………  Szig.szám: ……………………………… 
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

TERVEZET! 

A KIÍRÓ KIFEJEZETTEN FELHÍVJA A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT ARRA, HOGY A 

JELEN KÖZÖLT SZERZŐDÉS-TERVEZET KIZÁRÓLAG A MEGKÖTENDŐ 

SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEIRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSUL SZOLGÁL, 

AZZAL KAPCSOLATBAN KIÍRÓ KIFEJEZETTEN FENNTARTJA AZON JOGÁT, HOGY 

AZT A SZERZŐDÉSKÖTÉSIG MÓDOSÍTSA, PONTOSÍTSA 

 

 

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS 

dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név: 

Lakcím:  

Szül. hely, idő: 

Anyja neve: 

Szig. szám 

Adószám: 

Telefonszám: 

Email-cím: 

 

 

mint a koncesszió jogosultja 

(a továbbiakban „Jogosult”), 

 

másrészről, 

 

Cégnév/egyéni vállalkozó neve: 

Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 

Székhely: 

Adószám: 

Képviseli: 

Telefonszám: 

Email-cím: 

 

mint az a gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, amely útján a Jogosult a koncessziós jogokat 

gyakorolja  

(a továbbiakban „Koncessziót gyakorló”), 

 

harmadrészről 

 

a Magyar Állam mint koncesszióba adó, nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), által a fiatalkorúak 

dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 

törvény (Fdvtv.) 8. § (1) bekezdésének megfelelően az meghatalmazott személy  

(a továbbiakban „Koncesszióba adó”) 

 

– a továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” – között az alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételek szerint, 

 

a 

 

Település/Kerület megnevezése: 

Településkód: 
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által meghatározott, a dohány-kiskereskedelmi jogosultság területi hatálya alá tartozó 

közigazgatási egységen (továbbiakban: Terület) belül gyakorolható dohánytermék-kiskereskedelmi 

jogosultság vonatozásában. 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 

2012. évi CXXXIV. törvény („Fdvtv. 2013. július 1-jével hatályba lépő 2. §-a következőképpen 

rendelkezik: 

 

„2. § (1) Dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólagosan az állam hatáskörébe 

utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a 

továbbiakban: „Ktv.”), és e törvény rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós 

szerződéssel meghatározott időre átengedheti. 

(2) Ha az állam az (1) bekezdésben biztosított jogának gyakorlását koncessziós szerződéssel 

átengedi, úgy a dohánytermék kiskereskedelme kizárólag a koncessziós szerződés rendelkezései 

által biztosított jogosultság (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság) alapján 

és dohánytermék-kiskereskedelmi engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető.” 

 

2.) Az Fdvtv. 4. § (2) bekezdésében, 5. §-ában és 6. § (1) bekezdésében valamint a koncesszióról 

szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „Ktv.”) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra 

tekintettel, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter (a 

továbbiakban: „miniszter” vagy „Kiíró”) a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (a 

továbbiakban: „Zrt.”) közreműködésével „Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 

átengedése” tárgyban nyilvános koncessziós pályázatot írt ki. 

 

3.) Felek rögzítik, hogy a Jogosult pályázóként indult a „Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 

átengedése” tárgyban kiírt nyilvános koncessziós pályázati eljárásban a jelen szerződésben 

megjelölt közigazgatási egység (település / kerület) (a továbbiakban „Terület”) vonatkozásában. 

A Területen a koncessziós pályázati eljárás eredményeként egy jogosultság nyertese a Jogosult 

lett, e tényre tekintettel a Felek a jelen koncessziós szerződést kötik meg, melynek 

elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei (együttesen: „Koncessziós szerződés”). A 

Pályázati Kiírásban foglalt feltételek vagy a Pályázatban vállalt kötelezettségek Jogosult és/vagy 

Koncessziót gyakorló általi megsértése a jelen szerződés megszegésének is tekintendő. 

 

Több dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság Jogosult általi egyidejű elnyerése, illetve 

további jogosultságok későbbi megszerzése esetén a Koncesszióba Adó a Jogosulttal, mint 

nyertes Pályázóval mindig külön szerződést köt minden egyes további jogosultságra. 

 

4.) Jelen Koncessziós Szerződés célja, hogy az Előzmények szerinti Pályázathoz készült Pályázati 

Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglalt céloknak és feltételeknek megfelelően a Koncesszióba 

Adó a Területen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlását határozott időre 

átengedje Jogosult javára, meghatározza a koncessziós szerződés keretében történő tevékenység 

gyakorlás feltételeit, valamint részletesen szabályozza a Koncesszióba Adó és a Jogosult közötti 

kapcsolatokat. A Jogosult, valamint Koncessziót gyakorló a jelen Koncessziós Szerződésben 

rögzített feltételrendszer mellett válik jogosulttá a koncessziós tevékenység folytatására és a 

koncessziós jog gyakorlására. 

 

5.) A Jogosult pályázata (a továbbiakban „Pályázat”), valamint a pályázati eljárásban készült 

pályázati kiírás (a továbbiakban „Pályázati Kiírás”) jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. 

Ezzel összefüggésben a Felek megállapodnak, hogy ezen melléklet – az okiratok fizikai 

hozzáfűzése nélkül is – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

6.) A Jogosult a dohánytermék kiskereskedelmet egyéni vállalkozóként, vagy a Pályázati kiírásban 

részletezett előírásoknak megfelelő gazdasági társasági formában folytathatja. A Jogosultnak 

pályázatában nyilatkoznia kellett, hogy melyik működési formát választja, ettől később nem 

térhet el, a választott működési formához szükséges feltételek meglétét pedig a jelen szerződés 

Jogosulti aláírásától számított 90 napon belül igazolnia kell. 
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A Jogosult Pályázatában a fentieknek megfelelően nyilatkozott a választott működési formáról, 

melynek igazolásaként a felek az egyéni vállalkozói nyilvántartási igazolását / Koncessziót 

gyakorló gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi (amennyiben később jön létre, úgy a 

cégbejegyzéstől számított 30 napnál nem régebbi) cégkivonatát a jelen szerződéshez – a 

Koncessziót gyakorló aláírásával egyidejűleg - 2. sz. mellékletként csatolják.  

 

Amennyiben a jelen Koncessziós szerződés másképp nem rendelkezik, a továbbiakban Jogosult 

alatt a Koncessziót gyakorlót is érteni kell. 

 

7.) Felek rögzítik továbbá, hogy a Magyar Állam, illetőleg a képviseletében eljáró Miniszter a jelen 

szerződés aláírását megelőzően meghatalmazta a Zrt-t a jelen szerződés alapján Koncesszióba 

adót megillető jogok gyakorlásában és kötelezettségek teljesítésében való közreműködéssel – így 

különösen, de nem kizárólagosan a jelen szerződés Jogosult és Koncessziót gyakorló általi 

teljesítésének ellenőrzésével.  

 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

8.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 12. § (1) l) 

pontjaértelmében a dohánytermék kiskereskedelem az állam kizárólagos gazdasági 

tevékenységébe tartozó tevékenység, melynek ellátásáról a jelen Koncessziós Szerződés 

aláírásával gondoskodik.  

 

9.) Felek megállapodnak, hogy a Koncesszióba adó a jelen szerződéssel az Előzményekben írt 

Pályázatban meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlását határozott 

időre átengedi a Jogosult javára a Területhez tartozó egy jogosultságra vonatkozóan, a jelen 

szerződésben foglalt időtartamra, az itt meghatározott feltételekkel; azzal, hogy a Jogosult a 

koncessziós jogokat egyéni vállalkozóként / gazdasági társaság formájában a Koncessziót 

gyakorló útján jogosult és egyben köteles is gyakorolni. Jelen szerződéssel átengedett 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság alapján a Jogosult a Területen 1 (azaz egy) az 

Fdvtv. rendelkezései szerinti dohányboltot)  / 2000 fő alatt település esetén 1 (azaz egy) 

elkülönített helyet üzemeltethet (a dohánybolt és az elkülönített hely a jelen szerződésben a 

továbbiakban együttesen: „dohánybolt”; az elhatároláshoz az Fdvtv. rendelkezéseit kell 

figyelembe venni).  

 

10.) A Jogosult vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt az Fdvtv., valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek betartásával a Területen saját költségén egy dohányboltot 

üzemeltet, vagy – az Fdvtv-ben foglalt feltételek fennállása esetén – egy üzletben dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenységet folytat. Felek megállapodnak, hogy a Jogosult, illetve a 

Koncessziót gyakorló köteles a Területen belül – amennyiben a Pályázatában megjelölte, úgy a 

megjelölt helyszínen – a dohányboltot megnyitni és üzemeltetni, illetve a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenységet folytatni.  

 

11.) A Felek rögzítik, hogy a Jogosultat ún. ellátási kötelezettség terheli a Területen. Ennek keretében 

a Jogosult köteles a jelen szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában vállalt időtartamban, 

ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán 

át a Területen a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az általa üzemeltetett 

dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni).  

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult a tevékenységét megkezdte, azonban ezt 

követően az ellátási kötelezettségét a nyitva tartást tekintve nem a jelen szerződés 11. pontja 

szerintieknek megfelelően teljesíti legalább 5 (öt) napon keresztül, úgy ezt követően (a 6. naptól 

kezdődően) minden egyes szerződésszegéssel érintett nap után köteles a Koncesszióba adó 

részére és felhívására 10.000,- Ft/nap (napi tízezer forint) kötbért megfizetni azzal, hogy a 30. 

naptól Koncesszióba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  A koncessziós 

jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem 

gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi.  
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12.) A Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a Jogosult és a Koncessziót gyakorló a 

tevékenységét saját költségén végzi saját kockázatára és kárveszélyviselés mellet, saját 

felelősségére és a szükséges anyagi forrásokat maga köteles biztosítani, a jelen szerződés alapján 

végzett tevékenységgel összefüggésben vagy annak során okozott bármely károkért a Jogosult és 

a Koncessziót gyakorló köteles egyetemlegesen helytállni, azért Koncesszióba adó semmilyen 

módon nem felel; a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a Koncesszióba adótól nem 

követelhet semmilyen díj vagy költség megtérítését jelen szerződéssel összefüggésben (ide nem 

értve a jelen szerződés szerinti kártalanítást). 

 

13.) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó tevékenységet 

az Fdvtv. rendelkezései alapján kizárólag a vámhatóság engedélye birtokában végezheti. A 

Jogosult vállalja, hogy a vámhatóság engedélyét a tevékenység vállalt megkezdését megelőzően 

beszerzi, majd annak az eredetivel mindenben megegyező másolatát az engedély átvételét követő 

5 munkanapon belül megküldi a Koncesszióba adó részére. Felek rögzítik, hogy a Jogosult 

köteles a jelen szerződés szerinti tevékenységhez esetlegesen szükséges további hatósági 

engedélyeket, hozzájárulásokat saját költségén beszerezni, illetve a jogszabályokban vagy a 

Pályázati kiírásban előírt, illetőleg a Pályázatban vállalt egyéb feltételeket saját költségén 

megteremteni. 

 

14.) A Jogosult/Koncessziót gyakorló kijelenti, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 

megkezdésekor saját költségén kiépítve rendelkezni fog olyan elektronikus pénztárgéppel, vagy 

azzal egyenértékű elektronikus nyilvántartó-rendszerrel, mely képes arra, hogy napra pontos 

készletnyilvántartást vezessen, és alkalmas arra, hogy az illetékes szervekhez az adatokat online 

kapcsolat útján továbbítsa. Ha és amennyiben a Kiíró képviseletében eljáró Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. olyan egységes nyilvántartó szoftvert kínál fel a jogosultak 

számára az adatszolgáltatás biztosítására, amely a fenti követelményeknek megfelel, akkor a 

Jogosult/Koncessziót gyakorló vállalja, hogy saját költségén elsősorban ezt veszi igénybe, de 

mindenképpen olyat, amely ugyanolyan, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által 

felkínált megoldás szerinti formátumban és tartalommal képes folyamatosan biztosítani az adatok 

továbbítását. 

   

Felek megállapodnak, hogy Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb a dohánybolt 

megnyitásakor a jelen szerződés 3. sz. mellékletként csatolt műszaki leírás és ábrás képi rajznak 

mindenben megfelelő „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a dohánybolton a jogszabályi előírások 

szerint elhelyezni, rögzíteni és szükség esetén (megrongálódás, elhasználódás, ellopás, elveszés, 

stb.) haladéktalanul pótolni. A „Nemzeti Dohánybolt” feliratot a Jogosult köteles legalább a 

dohánybolt portáljának, illetve az elkülönített hely, bejáratánál az elkülönítésre szolgáló 

felületnek a szélességével megegyező méretben, a portál, bejárat fölött, maradandó fa, fém, vagy 

műanyag, illetve ezek kombinációjából készült táblán, biztonságosan elhelyezve megjeleníteni.  

A Jogosult az Fdvtv. alapján a dohánybolt külső felületén kötelezően megjelenítendő feliratokat 

úgy köteles elhelyezni, hogy ezen felirat(ok) a „Nemzeti Dohánybolt” feliratnál nagyobb helyet 

nem foglalhat(nak) el, azt nem takarhatják ki. 

 

A Zrt. jogosult továbbá az Fdvtv. 12. § (1) d. pontja szerinti „dohányboltra utaló egységes jelzés” 

használatát, annak a dohánybolt homlokzati, vagy egyéb meghatározott részén való elhelyezését 

egyoldalú nyilatkozatával előírni a Jogosult/Koncessziót gyakorló számára, mely 

kötelezettségnek a Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb 45 napon belül – saját 

költségén - eleget tenni. 

 

15.) A Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés szerinti jogosultságot nem 

ruházhatja át, illetve a Koncesszióba adó előzetes kifejezett engedélyét tartalmazó írásbeli 

hozzájárulása hiányában nem terhelheti meg, biztosítékba nem adhatja és más gazdasági 

társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be. 

 

16.) A Koncesszióba adó kijelenti, hogy a koncesszió időtartama alatt más személy, gazdálkodó 

szervezet részére a jelen szerződés tárgyát képező jogosultságot, azaz a jelen szerződés szerinti 

dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésének jogát az Fdvtv. rendelkezéseinek 
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megfelelően más személynek nem kívánja átengedni, egyidejűleg tájékoztatja a Jogosultat és a 

Koncessziót gyakorlót, hogy az adott területen az Fdvtv. alapján gyakorolható jogosultságok 

számától függően a Területen meghatározott számban más jogosult is végezhet dohánytermék 

kiskereskedelmi tevékenységet.  

 

17.) A dohánykereskedelmi tevékenység végzése során Jogosult és a Koncessziót gyakorló köteles a 

mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat maradéktalanul betartani. A 

Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló kizárólag a Fdvtv. és a dohánytermékek forgalmazására 

vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően értékesíthet dohányterméket, 

és a Pályázatában tett ilyen tartalmú kötelezettségvállalás esetén köteles az illetékes Kereskedelmi 

és Iparkamara által szervezett oktatásokon részt venni. A Jogosult köteles gondoskodni arról, 

hogy a vonatkozó jogszabályokat az általa és/vagy a Koncessziót gyakorló által alkalmazott 

munkavállalók is ismerjék és betartsák.  

 

18.) A Jogosult - a Koncessziót gyakorló útján - köteles a Pályázata részeként tett nyilatkozatokban 

vállalt kötelezettségeinek, különös tekintettel a nyitvatartási időre és a foglalkoztatási, gazdasági 

vállalásaiban foglalt feltételekre vonatkozóan vállalt kötelezettségeinek a pályázatában foglaltak 

szerint eleget tenni. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult széles dohánytermék-választék biztosítását 

vállalta Pályázatában (vagy ezzel egyenértékű kötelezettségvállalást 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 különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár által gyártott 

dohánytermékek a Jogosult/Koncessziót gyakorló által üzemeltetett dohányboltban (annak 

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

 

E rendelkezés alkalmazásában (i) dohánygyár alatt a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény („Jöt.”) 100. § (1) bek. 

b) szerinti gyártóüzemet; (ii) nem magyarországi illetőségű dohánygyár esetén az adott nemzeti 

jognak megfelelő, a fentihez hasonló meghatározás alapján ilyennek minősülő üzemet kell érteni. 

A dohánygyár e rendelkezés alkalmazásában akkor minősül magyarországi illetőségűnek, ha ezen 

jogi személy dohánygyártó a fermentált dohány feldolgozásától az előállított kész dohánytermék 

becsomagolásáig tartó technológiai folyamatot kizárólag Magyarország közigazgatási területén 

belül végzi. 

 

19.) Felek megállapodnak, hogy a gazdasági tevékenységek 2008. január 1-től hatályos új egységes 

ágazati osztályozási rendszerében a TEÁOR’08 4726 kódszámú „Dohányáru kiskereskedelem” 

szakágazatba sorolt tevékenység (illetve annak mindenkori megfelelője) mellett a Jogosult 

és/vagy a Koncessziót gyakorló által a dohányboltban, illetőleg a feltételek fennállta esetén 

üzletben az Fdvtv. 3. § 8. pontja szerinti, illetve a mindenkor hatályos jogszabályi előírások 

szerinti egyéb tevékenységek végezhetőek.  

 

20.) A Jogosult és a Koncessziót gyakorló kapcsolata:  

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló a jelen Koncessziós Szerződésben rögzített kötelezettségek 

teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 

 

21.)  A Koncessziót gyakorló gazdasági társaság – a Jogosult egyetemleges felelősségvállalása mellett 

– a koncessziós tevékenység ellátásával kapcsolatban, valamint a tevékenység végzése során, 

azzal összefüggésben vagy abból eredően harmadik személyekkel vagy a Koncessziót gyakorló és 

a Jogosult egymással szemben felmerülő bármely kártalanítási, kártérítési és egyéb 

kötelezettségek teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik, azért a Koncesszióba adó 

semmilyen felelőséggel nem tartozik. 

 

III. A KONCESSZIÓS DÍJ ÖSSZEGE ÉS MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 

 

22.) A Jogosult és a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés szerinti jogosultság gyakorlása 

ellenértékeként köteles a jelen szerződésben meghatározott koncessziós díjat fizetni. 
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23.) A koncessziós díj összege a Kiírásban rögzített mértékű. Az esetleges ÁFA és adójogszabályok 

változásának pénzügyi következményeit a Jogosult és a Koncessziót gyakorló köteles 

kizárólagosan viselni, azért Koncesszióba adó semmilyen módon nem felel. 

 

24.) A koncessziós díjat a koncesszió hatálya alatt minden évben előre kell megfizetni. A koncessziós 

szerződésben megállapított első évre (a koncessziós jog átengedésének napjától a következő 

naptári év azonos naptári napjáig terjedő időszakra) szóló koncessziós díjakat Jogosult a 

koncessziós szerződés aláírását követően kiállított számla ellenében, az azon feltüntetett 

bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.  

A koncessziós díjakat ezt követően minden év július 1-je naptári napját, mint fordulónap naptári 

hónapját megelőző hónap első napjáig kell megfizetni a vonatkozó számlán feltüntetett 

számlaszámra. 

 

Az esedékes koncessziós díj határidőben történő hiánytalan megfizetésének elmulasztása a 

koncessziós szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

 

Késedelmes fizetés esetén a Koncessziót gyakorló a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében 

meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 

 

  

25.) A Koncesszióba Adó a Koncessziót gyakorló árbevételének az esedékes koncessziós díjra 

vonatkozó részére a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön okiratba foglalt, valamennyi 

számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett felhatalmazást kap azonnali beszedési 

megbízásra (4. sz. melléklet) a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló valamennyi bankszámlája 

ellenében, mely azonnali beszedéssel a Koncesszióba adó abban az esetben élhet, amennyiben a 

Koncessziót gyakorló  fizetési kötelezettségével (különösen koncessziós díj és kötbérfizetési 

kötelezettségével) késedelembe esik, és annak nem tesz eleget a Koncesszióba adó írásbeli – 15 

(tizenöt) napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem. Amennyiben a Jogosult jelen 

szerződés aláírásának napján egyetlen pénzintézetnél vezetett bankszámlával sem rendelkezik, 

erről köteles nyilatkozatot tenni. (5. sz. melléklet). Felek megállapodnak, hogy a 

Jogosult/Koncessziót gyakorló a beszedési megbízást érintő jogszabályváltozás vagy a 

pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet előírásainak megváltozása esetén, vagy pénzforgalmi 

számláját vezető pénzintézet változása, újabb pénzforgalmi számla nyitása esetén köteles 

haladéktalanul a beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges megfelelő nyilatkozatot 

kibocsátani és azt egyidejűleg – de legkésőbb a feltétel bekövetkezésétől számított 15 napon belül 

– a Zrt. részére írásban megküldeni. 

A Koncesszióba adónak joga van továbbá a Jogosulttal szemben fennálló, 30 napon túli 

követeléseit arra szakosodott behajtó cég igénybevételével érvényesíteni, illetve a kintlévőséget 

jogosult követelés- vagy adósságbehajtással foglalkozó gazdasági társaságnak eladni.  

 

Jogosult a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha és 

amennyiben a jelen szerződésből kifolyólag tartozása keletkezik, akkor a Koncesszióba adó 

minden más igényérvényesítéstől függetlenül, a követelésének érvényesítése céljából a Jogosult 

adatait (betététi társaság esetén a beltagok adatait is) minden további megkérdezés nélkül 

követelés- vagy adósságbehajtással foglalkozó gazdasági társaságnak továbbítsa. 

 

26.) A koncessziós szerződésben kikötött koncessziós díjak a Koncesszióba adó által a koncessziós 

szerződés hatálybalépését követően évente felülvizsgálatra kerülnek és módosíthatóak. A 

koncessziós díjak maximum a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan 

közzétett éves fogyasztói árindex kétszeresének megfelelő %-os mértékkel megnövelve 

kerülhetnek megállapításra a szerződés fordulónapjára. Az emelés mértékéről a Koncesszióba adó 

egyoldalúan jogosult dönteni.  

 

IV. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

JELEN KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS ALAPJÁN GYAKOROLT JOGOSULTSÁG TERÜLETI HATÁLYA 
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27.) A jelen Koncessziós Szerződés szerinti feladatok területi hatálya a jelen szerződés preambuluma 

szerinti Terület/Kerület közigazgatási területére terjed ki, a Jogosult ezen területen belül létesíthet 

és üzemeltethet jelen szerződés alapján 1 (azaz egy) Nemzeti Dohányboltot, illetve a Fdvtv. 3. § 

5. pontja szerinti üzletet.  

 

 
28.) A szerződés megkötését követően a Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés 

hatálya alatt kizárólag a Területen belül módosíthatja a dohánybolt üzemeltetési helyét, illetve a 

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínét, azzal azonban, hogy (i) az 

ehhez szükséges hatósági engedély(eke)t köteles előzetesen beszerezni, az egyéb szükséges 

feltételeket megteremteni és (ii) a helyszín megváltozásáról köteles a Koncesszióba adót 

legkésőbb 5 (öt) nappal a helyszín megváltoztatását megelőzően írásban tájékoztatni. Felek 

megállapodnak, hogy a Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles a dohánybolt tényleges 

megnyitását megelőző legalább 1 nappal a Zrt.-nek tértivevényes küldeményként megküldött 

írásbeli nyilatkozatban bejelenteni a megnyitás tervezett időpontját, valamint egyidejűleg köteles 

bejelenteni a dohánybolt pontos címét. 

 

 

IDŐBELI HATÁLY 

 

29.) A jelen szerződés valamennyi fél – tehát a Koncesszióba adó, a Jogosult , valamint a Koncessziót 

gyakorló – aláírásával lép hatályba és annak alapján a Jogosult/Koncesszió gyakorlója a 

szerződés valamennyi fél általi aláírásának napjától 20 (húsz) éves határozott időtartamban 

jogosult a dohány-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására, amennyiben ezen időpontig a 

Jogosult és a Koncessziót gyakorló minden, a tevékenység megkezdéséhez szükséges 

kötelezettségét teljesítette. Amennyiben valamely, a tevékenység megkezdéséhez szükséges 

feltételt a Jogosult/Koncessziót gyakorló a Kiírás és a jelen szerződés szerinti határidőkön belül 

ugyan, de a szerződés valamennyi fél általi aláírásának napját követően képes csak igazolni, a 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságot ezen időpontot követően jogosult csak gyakorolni, a 

koncessziós jog határozott időtartama azonban ugyanúgy a szerződés valamennyi fél általi 

aláírásának napjától számított 20 évig tart. 

 

30.)  Amennyiben a jelen szerződés Jogosult és Koncesszióba adó általi aláírásnak napján a 

Koncesszió gyakorlója még nem igazolta a szükséges működési feltételeket (egyéni vállalkozói 

nyilvántartásba vétel, cégkivonat), úgy ezen feltételek 6. pont szerinti igazolását követően kerül 

sor a Koncesszió gyakorlója által a jelen szerződés aláírására.  

 

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatását 

csak azt követően kezdheti meg, hogy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződést megfelelően 

aláírta, illetve a Jogosult minden, a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kötelezettségét 

is teljesítette. A jelen pontban írt kötelezettségek be nem tartása esetén a Koncesszióba adó a 

jelen szerződést jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni.  

 

V. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

31.) A jelen szerződés megszűnik (vagylagos feltételek): 

 

a.) a jelen szerződésben meghatározott időtartam lejártával; 

b.) a jelen szerződés szerinti felmondással;  

c.) a Jogosult a jelen szerződés 6. pontja szerinti igazolási kötelezettségének határidőn belül nem 

tesz eleget; 

d.) az egyéni vállalkozó halálát követő 30 nap elteltével, illetve a Koncessziót gyakorló gazdasági 

társaság jogutód nélküli megszűnésével; 

e.) amennyiben a Jogosult tagi minősége a Koncessziót gyakorlóban megszűnik, vagy felelőssége 

a Koncessziót gyakorló kötelezettségeiért korlátozottá válik; 

f.) amennyiben a Koncessziót gyakorló a vámhatósági engedély másolatát nem küldi meg a 

Koncesszióba adó részére,  
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g.)  a Koncessziót gyakorló vámhatósági engedélyének visszavonásáról szóló határozat jogerőre 

emelkedésével; 

h.) nem kezdi meg a tevékenységét a jelen szerződés aláírásától számított hat hónapos határidőn 

belül; 

i.) a Jogosult halálával, kivéve, ha a Jogosult, mint a Koncessziót gyakorló korlátlan 

felelősséggel tartozó tagja helyett örököse(i) a Koncessziót gyakorló gazdasági társaságba 

korlátlan felelősséggel tartozó tagként történő belépés(üke)t a Jogosult halálát követő 30 

napon belül a Zrt-nek írásban bejelentik és egyidejűleg nyilatkozik/nak, hogy a jelen 

szerződés rendelkezéseit magára/magukra nézve kötelezőnek ismeri(k) el. A tagként belépni 

kívánó örökös(ök) a bejelentéssel egyidejűleg köteles(ek) igazolni, hogy a hatályos Fvdvt. 

szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására előírt törvényi 

feltételeknek maradéktalanul megfelel(nek). A tagként belépő örökös(ök) legkésőbb a 

Jogosult halálát követő 6 hónapon belül a Koncessziót gyakorló cégkivonatának illetékes 

bíróság által kiállított eredeti példányának bemutatásával köteles(ek) igazolni a tagsági 

jogviszony(uka)t. Ezen határidők elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a 

szerződés automatikusan megszűnik;   

j.) a koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban 

történő nem gyakorlása esetén  

k.) a jelen szerződésben kifejezetten rögzített egyéb esetekben;  

l.) jogszabály vagy a Pályázati Kiírás által meghatározott egyéb esetekben. 

 

A Koncesszióba adó a Koncessziót gyakorló általi tevékenység megkezdését és folytatását 

jogosult a helyszínen bármikor ellenőrizni.  

 

Az g.) ponttal összefüggésben a Koncessziót gyakorló a vámhatósági engedélye visszavonására 

vonatkozó iratok másolatait köteles a kézhezvételt követő 5 (öt) munkanapon belül megküldeni a 

Koncesszióba adó részére. 

 

32.) A Koncesszióba adó jogosult jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha 

(vagylagos feltételek): 

 

a.) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Koncessziós törvény) 17. § (2) bekezdése, 20. § 

(1) szerinti esetekben; 

b.) a Koncessziót gyakorló a jelen szerződésben előírt fizetési kötelezettségével késedelembe 

esik, és annak nem tesz eleget a Koncesszióba adó írásbeli – 15 (tizenöt) napos póthatáridőt 

tartalmazó – felszólítása ellenére sem;  

c.) a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés szerinti valamely jelentős 

kötelezettségét (különös tekintettel a pályázatában beadott nyilatkozatokban vállalt 

nyitvatartási, foglalkoztatási stb. kötelezettségeire) súlyosan megszegi és a szerződésszegést 

nem orvosolja a Koncesszióba adó írásbeli – 15 (tizenöt) napos póthatáridőt tartalmazó – 

felszólítása ellenére sem;  

d.) a Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak a pályázati eljárás során vagy a jelen 

szerződésben tett bármely nyilatkozata utóbb valótlannak bizonyul;  

e.) a Koncessziót gyakorló a tevékenységét a jelen szerződés hatályba lépését követően 

megkezdte, azonban az ellátási kötelezettségét nem a jelen szerződés 11. pontjában foglaltak 

szerint teljesíti;  

f.) amennyiben Jogosulttal vagy Koncessziót gyakorlóval szemben a jelen szerződés hatálya alatt 

bármikor a Kiírásban rögzített kizáró okok bármelyike felmerül (így különösen, ha a 

Koncessziót gyakorló ellen jogerős bírósági határozat alapján felszámolási eljárás indul); 

g.) a Pályázati Kiírás III. 6. pontja második bekezdésében foglaltak felmerülése esetén; 

h.) a jelen szerződésben és a Pályázati Kiírásban rögzített egyéb esetekben. 

 

33.) Jogosult rendes felmondása: 

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló együttes nyilatkozattal a jelen szerződést írásban bármikor 

jogosultak 6 hónapos felmondási idővel, rendes felmondással felmondani azzal, hogy a 

felmondási idő alatt is köteles ellátási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tenni. A Jogosult 

és a Koncessziót gyakorló tudomásul veszik, hogy ezen felmondási időtartam alatt a Területre 

vonatkozóan új koncessziós pályázat kerül kiírásra. 
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34.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben  

 

(i) a Koncesszióba adó a jelen szerződést a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően szünteti 

meg, vagy  

(ii) a Területre vonatkozóan az Fdvtv. 6. §-ában a jelen szerződés aláírásakor rögzített számú 

jogosulton felül további jogosult(ak)nak, illetve koncessziót gyakorlóknak kerül biztosításra 

koncessziós jog a dohánytermék-kiskereskedelemre a jelen szerződés hatálya alatt (ide nem 

értve azt az esetet, ha a lakosok számának növekedése miatt szükséges új jogosultság 

biztosítása); illetve a Területen a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet bármely 

okból Fdvtv. 6. §-ában a jelen szerződés aláírásakor rögzített számú jogosulton felüli további 

személyek végezhetik a jelen szerződés hatálya alatt; vagy  

(iii) az állam dohánytermék kiskereskedelemre vonatkozó kizárólagos jogosultsága és/vagy a 

Koncesszióba adó jogosultsága a koncesszióba adásra bármely okból megszűnik, és ebből 

eredően a jelen szerződés megszűnik vagy módosul 

 

úgy – függetlenül attól, hogy a fentieket jogszabály írja elő, vagy jogszabályi kötelezettség 

teljesítése érdekében következnek be avagy sem - a Koncesszióba adó (az egyértelműség 

érdekében: a Magyar Állam) köteles a Koncessziót gyakorló részére egyszeri – a fenti indokok 

bekövetkezésének időpontjában esedékes, aktuális koncessziós díjjal számolva – a szerződés IV. 

29. pontjában meghatározott határozott idő lejártáig még fizetendő koncessziós díjnak megfelelő 

összeget átalány-kártalanításként megfizetni. A Felek a kártalanítás-fizetési kötelezettséget arra 

tekintettel kötik ki, hogy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés megkötésekor meglevő, adott 

jogszabályi környezetben vállalja a jelen szerződéses kötelezettségeit, amelyek érdekében 

beruházásokat eszközöl.  

 

35.) A jelen szerződés megszűnését követően a tárgyévre már megfizetett koncessziós díj (és 

kizárólag ezen tárgyévi díj) időarányos részével a Felek kötelesek elszámolni, kivéve, 

amennyiben a szerződés megszűnésére a szerződés valamennyi fél általi aláírásának napját követő 

1 éven belül  kerül sor. Ha a jelen Koncessziós Szerződés a teljesítés olyan okból való 

lehetetlenülése miatt szűnik meg, amelyért a Jogosult a felelős, úgy az addig befizetett 

koncessziós díjat részben sem jogosult visszakövetelni. 

  

36.) Amennyiben a szerződés 20 éves határozott időtartamának lejárta előtt jogszabályváltozás miatt a 

dohánytermék kiskereskedelem gyakorlásának feltételei jelentős mértékben megváltoznak és 

emiatt a jelen szerződés megszüntetésre kerülne, a Koncesszióba Adó – a fenti 34. pont szerinti 

átalány-kártalanítás fizetésére vonatkozó kötelezettséget nem érintve –kártérítés fizetésére nem 

köteles a további koncessziótól való elesés miatt, illetve az addig megfizetett koncessziós díjat 

nem téríti vissza.  

 

 

VI. TITOKTARTÁS 

 

37.) A Feleket titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot és tényt illetően, amelyről a jelen 

szerződéssel összefüggésben szerzett tudomást és annak nyilvánosságra hozásához a másik Fél 

nem járult hozzá. Ezen korlátozás értelemszerűen nem vonatkozik azokra az adatokra, tényekre, 

információkra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Felek a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeiket teljesíteni, illetve jogait gyakorolni tudják, továbbá amelyek közérdekű adatok, 

vagy amelyek közzétételére a Feleket jogszabály kötelezi. A titoktartási kötelezettség független a 

jelen szerződés szerinti jogviszony fennállásától, és a jelen szerződés megszűnése után is határidő 

nélkül fennmarad. Nem minősül a szerződés alapján kezelt adatoknak a Jogosult/Koncessziót 

gyakorló adatainak közlése nélküli nyilvánosságra hozatala, statisztikai közlése.  

 

 

VII. ÉRTESÍTÉSEK, ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, ELLENŐRZÉS 

 

38.) Amennyiben a jelen szerződés másképp nem rendelkezik, bármelyik fél által a másiknak 

küldendő mindenfajta közleményt, értesítést írásban, magyar nyelven kell megtenni és a 
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legmegfelelőbb módon (i) saját kezűleg kézbesítve, vagy (ii) ajánlott és tértivevényes levélben 

kell eljuttatni, a másik fél mindenkori székhelyére/lakcímére. A Jogosult/Koncessziót gyakorló 

bármelyike által szabályszerűen átvett küldeményt úgy kell tekintetni, hogy az mindkettejük 

részére szabályszerűen kézbesítésre került.   

 

A közlemény/értesítés kézbesítettnek tekintendő: 

(i) küldönc útján való kézbesítés esetén a kézbesítéskor, vagy a személyes átvételkor vagy a 

személyes átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának időpontjában; 

(ii) ajánlott és tértivevényes levélben való postázás esetén a tértivevény által igazolt kézbesítési 

időpontban; ennek hiányában, ha a levél a kézbesítés sikertelenségére utaló jelzéssel érkezik 

vissza a feladóhoz, úgy automatikusan, az igazolt postára adás napját követő 5. (ötödik) 

munkanapon.  

 

A fentiektől eltérően a Koncesszióba adó jogosult a valamennyi jogosultat érintő közleményét, 

értesítését, vagy döntését a www.nemzetidohany.hu honlapon kihelyezett és egyidejűleg 

elektronikus hírlevél útján megküldött közlemény útján közölni. A közlés napja ebben az esetben 

a hirdetmény honlapon való kihelyezésének napja. 

 

 

39.) Felek megállapodnak továbbá, hogy a jelen szerződés ellenőrzése kapcsán a Jogosult és a 

Koncessziót gyakorló köteles az Zrt-vel feltétel nélkül együttműködni. A Zrt. jogosult bármikor 

bármely hatóságtól, szervezettől, vagy személytől a dohánybolt működésre vonatkozó, a 

Jogosultra és/vagy a Koncessziót gyakorlóra vonatkozó adatot kérni és a megszerzett adatot 

kezelni, azt bármely hatóság részére továbbítani, valamint a Koncessziót gyakorló társasági 

szerződésében vagy a Jogosult és a Koncessziót gyakorló koncessziós szerződésben vállalt 

kötelezettségek teljesítéséről, a felmerült problémákról, intézkedésekről Koncesszióba adót 

tájékoztatni. 

 
40.) A Jogosult köteles a Zrt. ellenőrzési tevékenységet végző, megbízólevéllel és/vagy fényképes 

azonosító kártyával rendelkező munkatársait az üzletébe beengedni, és az ellenőrzésben - amely a 

jelen szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségére kiterjedhet – közreműködni, az 

észrevételeknek megfelelően eljárni, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolni, illetve 

alkalmazottaival pótoltatni. 

 
41.) A Jogosult vállalja továbbá, hogy a Vásárlók Könyvébe tett minden egyes bejegyzést, mely a 

dohánytermékek forgalmazásával kapcsolatos tevékenységével összefüggésbe hozható, valamint 

a bejegyzéssel kapcsolatos minden levelezés egy másolati példányát a dohánytermék-

kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának megkezdésétől számított félévente - a Zrt-nek 

eljuttatja, valamint vállalja, hogy a Zrt. képviseletében eljáró ellenőrzésre jogosult személynek a 

Vásárlók Könyvét betekintésre átadja. 

 
42.) A Jogosult kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben megjelölt, rá, illetve a Koncessziót 

gyakorlóra vonatkozó azonosító adatok változását a jelen szerződés 7. sz. mellékletét képező 

adatbejelentő szerint az adott adat változását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 

belül bejelenti. Az ilyen adatváltozás bejelentések a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képezik és az abban foglalt adatokat a Felek a jelen szerződés külön módosítása nélkül is 

kötelesek figyelembe venni. 

 
43.) Felek megállapodnak és a Jogosult/Koncessziót gyakorló jelen szerződés aláírásával vállalja, 

hogy működése/a jogosultság gyakorlása során a fiatalkorúak és nemdohányzók védelme 

érdekében a Zrt-vel együttműködik, ennek keretében sor kerülhet 

 a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására 

figyelmeztető szóróanyagok kihelyezésére;  

 tevékenysége fokozott egyéb, hatósági ellenőrzésére, melynek eredményeiről a Zrt-t – minden 

esetben – tájékoztatja. 

 

http://www.nemzetidohany.hu/
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Felek megállapodnak, hogy Jogosult/Koncesszió gyakorlója jelen szerződés aláírásával kifejezett, 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és engedélyét adja ahhoz, hogy a Zrt. a koncessziós 

szerződés hatálya alatt a Zrt. adatkérése szerinti forgalmi és egyéb adatait a 

Jogosulttól/Koncessziót gyakorlótól vagy az illetékes hatóságtól (ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az illetékesés hatáskörrel rendelkező adó-, vám- vagy fogyasztóvédelmi hatóságot 

is) megkérje, mely engedély és hozzájárulás kifejezetten kiterjed arra, hogy az illetékes hatóság a 

kért adatszolgáltatást a Zrt. részére teljesítse.  

Felek megállapodnak továbbá, hogy Jogosult/Koncesszió gyakorlója jelen szerződés aláírásával 

kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az adatkérésnek a Zrt. részére 

történő haladéktalan teljesítésére. 

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Zrt. jogosult a Jogosult/Koncessziót gyakorló személyes 

és társasági adatait bármikor ellenőrizni, valamint az általa megszerzett személyes és üzleti 

adatokat kezelni. Az adatkezelés kiterjedhet arra is, hogy bármely hatóság, bíróság, egyéb 

közhatalmi szerv (együttesen: hatóság) ilyen irányú megkeresése esetén a kezelt adatokat a Zrt. a 

hatóság, illetve egyéb, a Zrt. által az ellenőrzésbe bevont vagy fogyasztói keresletelemzésben 

közreműködő személy vagy szervezet felé továbbítsa.  

A Jogosult jelen pont szerinti adatgyűjtéshez, kezeléshez és továbbításhoz való hozzájáruló 

nyilatkozatát a Felek a jelen szerződéshez annak 6. sz. mellékleteként külön is csatolják.  

 

44.)  A jelen koncessziós szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése az alábbiak szerint történik: 

 

 az állam nevében a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét a mindenkor 

hatályos jogszabályokban meghatározott hatóságok látják el; 

 a hatóság feladatai ellátása érdekében jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 

folytató személyes adatainak kezelésére és feldolgozására; 

 a Jogosult Pályázatában tett nyilatkozatok szerinti vállalások, illetve a jelen koncessziós 

szerződés rendelkezéseinek betartását a Koncesszióba adó, valamint felhatalmazása alapján a 

Zrt., illetve jogutódjaik bármikor (helyszínen, vagy a Jogosulttól, hatóságtól, egyéb harmadik 

személytől kapott adatszolgáltatás alapján) ellenőrizhetik.  

 

45.) Amennyiben a hatósági ellenőrzésnek nem minősülő ellenőrzési tevékenysége során a 

Koncesszióba adó vagy a Zrt. azt észleli, hogy a Jogosult a Pályázatában tett nyilatkozataitól 

eltérően, a jelen Koncessziós szerződésbe ütköző módon végzi a dohány-kiskereskedelmi 

tevékenységet, megfelelő határidő tűzése mellett írásban felszólítja a Jogosultat a szerződésszerű 

működés helyreállítására. Amennyiben az ismételt ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a 

Jogosult határidőn belül e felszólításnak nem tett eleget, a Koncesszióba adó jogosult a szerződést 

azonnali hatályú felmondással megszüntetni.  

 

46.) Jogosult köteles valamennyi, a koncessziós jogát, illetve a Pályázati Kiírás III. 2.4. pontját érintő 

változásról a Zrt-t a változás beálltától számított 15 napon belül írásban értesíteni, mely 

egyidejűleg a Koncesszióba adó tájékoztatásának is minősül. 

 

 

VIII.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

47.) A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, Felek személyes vagy 

képviseletére jogosult személy általi aláírásával érvényes. 

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben akár a Jogosult, akár a Koncesszió 

gyakorlójának együtt vagy külön-külön történő szövegszerű említése esetén mind a Jogosultat, 

mind a Koncesszió gyakorlóját kell érteni. 

 

48.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés a fenti tárgyú koncessziós pályázati 

eljárásban megjelent Pályázati Felhívásban, a hozzá kapcsolódó Pályázati Kiírásban, továbbá a 

Jogosult által a koncessziós pályázati eljárás során benyújtott Adatlapon meghatározott együttes 

feltételrendszer figyelembevételével jött létre. A jelen Koncessziós Szerződés tartalmi elemei a 

Jogosult által Pályázata részeként benyújtott felolvasólapon és üzleti tervben vállaltak szerint 

értendőek, azaz a kötelezettségvállalások eltérő mértéke esetén a Jogosult vállalásai az 
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irányadóak. 

 

49.) A jelen Koncessziós Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a Koncessziós Szerződés – fizikai hozzáfűzés nélkül is – elválaszthatatlan részét 

képező alábbi dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Koncessziós Szerződéssel együtt a 

Teljes Koncessziós Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A 

dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései 

megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit: 

a. Koncessziós Szerződés és annak mellékletei 

b. Koncessziós pályázati felhívás és kiírás 

c. a Jogosult Ajánlata 

 

50.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult pályázata a jelen szerződésben foglaltakhoz 

képest többletvállalást tartalmaz és az nem ellentétes a jogszabályokkal, vagy a Pályázati 

Kiírásban foglaltakkal, úgy ezen többletvállalás az irányadó a jelen szerződés teljesítése során. 

 

51.) A Teljes Koncessziós Szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és 

amennyiben a Teljes Koncessziós Szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész 

érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi 

rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit. 

 

52.) Jelen szerződés alkalmazása során a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, ide értve 

elsősorban a Ktv., a Fdvtv. , a Nvtv., valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit. A 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó ágazati jogszabályokban és 

törvényekben nem szabályozott esetekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

53.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

Ennek eredménytelensége esetén kikötik – hatáskörtől függően – az Egri Városi Bíróság, illetőleg 

a Heves Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

54.) Jogosult és a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és Koncesszióba Adó által a 

koncessziós pályázati eljárás során, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan 

rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban 

foglalt tényeket, előírásokat ismeri.  

 

55.) Felek jelen szerződés elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták 

alá. 

 

 

 

Kelt, ………………….., ……………………..  Kelt, Budapest,  …………………………… 

 

 

 

 

_______________________________   ___________________________ 

Jogosult            Magyar Állam  

    Koncesszióba adó 

      képviseletében  

 

Kelt, ………………………………………………… 

 

___________________________ 

Koncessziót gyakorló 
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Mellékletek: 

1. sz. melléklet: a Jogosult pályázata és a Pályázati kiírás 

2. sz. melléklet: a Koncessziót gyakorló 30 napnál nem régebbi cégkivonata / egyéni vállalkozói 

nyilvántartási igazolása 

3. sz. melléklet: a „Nemzeti Dohánybolt” felirat megjelenésének szöveges leírása, valamint az ábrás 

képi rajz 

4. sz. melléklet: Feltétlen beszedési megbízások a Jogosult és a Koncessziót gyakorló vonatkozásában 

5. sz. melléklet: A Jogosult nyilatkozata arról, hogy bankszámlával nem rendelkezik  

6. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

7. sz. melléklet: Adatváltozás bejelentő minta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


