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Αντάλ Λενγκυέλ
Πρόεδρος της ουγγρικής Ομοσπονδίας καπνοπωλών, επί
δεκαετίες ασχολείται με το λιανικό εμπόριο του καπνού και
τις τακτικές δραστηριότητες
συντονισμού των οργανώσεων
εκπροσώπησης. Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας MDKSZ από
το 2010, χάρη στην επαγγελματική του εμπειρία στην παροχή βοήθειας στους λιανοπωλητές του κλάδου, ανέκαθεν
δεσμευόταν για ένα έργο υψηλής ποιότητας.

Η ουγγρική Ομοσπονδία
καπνοπωλών ιδρύθηκε το
2002 για να εκπροσωπήσει
τα συμφέροντα των καπνοπωλών και να προωθήσει
το επαγγελματικό τους κύρος.
Τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να γίνει η σημαντικότερη οργάνωση των Ούγγρων καπνοπωλών, παρέχοντας ένα στερεό υπόβαθρο σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο νομοθετικό
κλίμα και ανταποκρινόμενη
στις προκλήσεις της αγο-

ράς, προς όφελος των λιανέμπορων αναζητώντας
συνεργασίες στους νέους
ρόλους που καλούνται να
πάρουν.
Σκοπός της, μεταξύ άλλων,
είναι να βοηθάει τα μέλη
μέσα από επίκαιρη ενημέρωση, νομικές συμβουλές,
επαγγελματική κατάρτιση,
παροχή δεδομένων και
συνθηκών αγοράς.
Ο κλάδος λιανικής πώλησης καπνού παρέχει πόρους διαβίωσης σε περίπου 15.000 νοικοκυριά,

συμβάλλοντας σημαντικά
στα φορολογικά έσοδα του
κράτους. Ο κύριος στόχος
της Ομοσπονδίας είναι να
δοθεί η δέουσα προσοχή
στο επάγγελμα και να εκτιμηθεί η σημασία του ρόλου
του, κάτι το οποίο απαιτεί,
φυσικά, από τους καπνοπώλες, παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
και ενεργή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών καπνικών προϊόντων προς
μια συνειδητή συμπεριφορά.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΚΑΠΝΙΚΏΝ
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
Ο εφοδιασμός των καπνοπωλών γίνεται, από το 2015, μέσω μιας μη ανταγωνιστικής
εφοδιαστικής αλυσίδας (Országos Dohányboltellátó Kft.), που βασίζεται σε μια εικοσαετή
σύμβαση παραχώρησης ορισμένου χρόνου.
Εμπορικό μονοπώλιο
Το νέο σύστημα εμπορίου της Ουγγαρίας εισήχθη την 1η Ιουλίου 2013. Πριν από αυτή
την ημερομηνία, οι καταναλωτές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα καπνού
παντού (παντοπωλεία, πρατήρια καυσίμων, εμπορικά κέντρα κ.λπ.), αλλά μετά από τις
νομοθετικές αλλαγές , τα προϊόντα αυτά και τα σχετικά παρεπόμενά τους μπορούν να
πωληθούν μόνο σε κρατικά ειδικά εγκεκριμένα καπνοπωλεία, σύμφωνα με αυστηρούς
όρους λειτουργίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΏΛΕΣ

Βάσει σύμβασης παραχώρησης, στην Ουγγαρία λειτουργούν 5.500 κρατικά καπνοπωλεία και 500 ονομαστικά. Η ονομασία καθίσταται απαραίτητη στους μικρότερους δήμους
όπου δεν υποβάλλονται αιτήσεις παραχώρησης, καθώς θα είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει
ο τοπικός πληθυσμός χωρίς καπνοπωλεία.
Σύστημα κατάρτισης
Οι Ούγγροι λιανοπωλητές καπνικών υποχρεούνται να παρακολουθούν, σε ετήσια βάση,
εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως με ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης που
διοργανώνεται από ένα ινστιτούτο ελέγχου (Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.).
Εάν ο έμπορος δεν συμμορφωθεί με τις συγκεκριμένες συμβατικές του υποχρεώσεις, η
επαγγελματική του άδεια μπορεί να ανακληθεί.
Η ουγγρική Ομοσπονδία Καπνοπωλών MDKSZ οργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη της, καθώς και επαγγελματικές εκδηλώσεις και συνέδρια για την ανταλλαγή γνώσεων. Ο κύριος στόχος της θα επιτευχθεί το 2018, μέσω αξιολόγησης από το εθνικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ
Η φορολόγηση των καπνικών προϊόντων ανέρχεται περίπου στο 73% της τελικής τιμής κατανάλωσης, η οποία περιλαμβάνει το γενικό φόρο επί των πωλήσεων. Όσον
αφορά τα προϊόντα καπνού και τα πούρα, η φορολογία είναι ευνοϊκότερη.

ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Εκτός από τα προϊόντα καπνού και τα παρεπόμενά τους, τα κρατικά καπνοπωλεία προσφέρουν, επίσης, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, συσκευασμένα παγωτά και προϊόντα
καφέ, καθώς και κάρτες ανανέωσης ομιλίας και παιχνίδια (λαχεία, λόττο).

ΑΡΙΘΜΟΊ ΚΛΕΙΔΙΆ
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• Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις το 2014 ανήλθαν σε 535.139.148 φιορίνια;
• Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις το 2015 ανήλθαν σε 560.918.593 φιορίνια;
• Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις το 2016 ανήλθαν σε 587.346.639 φιορίνια (συμπεριλαμβανομένων των φόρων);
• Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015, περίπου το 30% του ενήλικου πληθυσμού είναι καπνιστές.
Συναλλαγματική ισοτιμία της 8ης Φεβρουαρίου 2018: 1 ευρώ = 311 φιορίνια.

