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MAGYAR DOHÁNY KISKERESKEDŐK
AZ MDKSZ BEMUTATÁSA
SZERVEZET ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Lengyel Antal
a Magyar Dohány
Kiskereskedők Szövetségének
elnöke. Évtizedek óta foglalkozik dohánytermék-kiskereskedelemmel, az érdekképviseleti
összefogásában is folyamatos
vezetői tevékenységet vállalt.
Munkája magas színvonalú ellátására törekszik, szakmai tapasztalataival segíti a szektorban működő kiskereskedőket,
2010 óta az MDKSZ elnöke.

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége 2002ben azzal a céllal alakult,
hogy képviselje a dohánytermékekkel foglalkozó kiskereskedők érdekeit, és
elősegítse szakma presztízsének növekedését.
A szervezet az utóbbi években a magyarországi dohány-kiskereskedők legfőbb
szakmai tömörülésévé
nőtte ki magát: biztos hátteret ad a folyamatosan változó szabályozási környezet-

ben, válaszokat nyújt a piac
kihívásaival szemben az
átalakuló szerepkörben helyüket kereső kiskereskedőknek.
Feladata többek között, hogy naprakész információval, jogi tanácsadással,
szakmai képzésekkel, piaci
adatokkal és állásfoglalásokkal segítse a tagságot.
A dohány-kiskereskedelmi
szektor mintegy 15 ezer
családnak nyújt megélhetést és jelentősen hozzájá-

rul az állam adóbevételeihez. A szövetség fő cél kitűzése, hogy a szakma
megkapja a súlyának
meg felelő figyelmet és
megbecsülést – amihez
természetesen az is kell,
hogy a dohánytermékkiskereskedők magas színvonalú szolgáltatásokat
nyújtsanak, és részt vegyenek a dohányfogyasztással kapcsolatos tudatos vásárlói magatartás
kialakításában.

A DOHÁNYTERMÉKEK ELOSZTÁSI RENDSZERE
Elosztási és logisztikai rendszer:
A kereskedők ellátását 2015 óta egy versenysemleges logisztikai szervezet (Országos Dohányboltellátó Kft.) végzi, 20 éves határozott időre szóló koncessziós szerződés alapján.
Kereskedési monopólium:
Az új magyar kereskedelmi rendszert 2013. július 1-jén vezették be. A fogyasztók ezt
megelőzően bárhol el tudták érni a dohánytermékeket (élelmiszer üzletekben, benzinkutakon, bevásárlóközpontokban stb.), a változtatást követően azonban dohánytermék (és
annak kiegészítői) kizárólag erre a célra létrehozott Nemzeti Dohányboltokban, speciális
és szigorú működési feltételek mellett árusítható.

KI LEHET DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDŐ?

Magyarországon koncessziós szerződés alapján 5500 Nemzeti Dohánybolt működik,
500 pedig kijelölés alapján. A kijelölés azokon a kisebb településeken volt szükséges,
ahol nem érkezett be pályázat, és így a helyi lakosság ellátás nélkül maradt volna.
Képzési rendszer:
A magyar dohány-kiskereskedők e-learning rendszerben kötelesek évente egyszer képzéseket teljesíteni távoktatás formájában, amelyet a felügyeleti szerv (Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.) szervez. Ha a kereskedő nem teljesíti a szerződésben vállalt
speciális kötelezettségeit, jogosultságát visszavonhatják.
Mindezek mellett az MDKSZ folyamatosan szervez képzéseket tagjai részére, a tudásmegosztás érdekében rendezvényeket, szakmai konferenciákat tart; fő célkitűzése
2018-ban tud majd kiteljesedni az országos szakképzési rendszer auditálásával.

AZ ADÓZTATÁS RENDSZERE
A cigaretta termékeken az adók mértéke a fogyasztói ár kb. 73%-a, ami magában foglalja az általános forgalmi adót is. A dohány- és szivarka termékek esetében az adózás kedvezőbb.

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A Nemzeti Dohányboltokban a dohánytermékek és azok kiegészítői mellett alkohol tartalmú italok, üdítők, jégkrémek, és kávétermékek egészítik ki a kínálatot, emellett telefonfeltöltésre és szerencsejátékra (sorsjegyek, totó-lottó) is van lehetőség.

FŐBB ADATOK
H-2890 Tata Ady Endre u. 16.
T + 36 309345600
E: elnok@mdksz.hu
W: www.mdksz.hu

• 2014-es év összes értékesítési bevétele 535.139.148 ezer forint;
• 2015-ös év összes értékesítési bevétele 560.918.593 ezer forint;
• 2016-os év összes értékesítési bevétele 587.346.639 ezer forint (adókkal együtt);
• a 2015-ös adatok szerint a felnőtt lakosság közel 30%-a dohányzik.
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