Pályázati felhívás
A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége pénzjutalommal díjazott pályázatot hirdet a
magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói részére a dohánypiaccal kapcsolatos
szakdolgozatok elkészítésére.
A hazai dohánypiac bemutatása
A Nemzeti Dohányboltokat üzemeltető betéti társaságok/egyéni vállalkozók koncessziójogosultsága 20 évre szól.
A dohánytermék-kiskereskedelem Magyarországon, más európai államokhoz –
Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Ausztria – hasonlóan 2013. július 1. napjától állami
monopólium lett. A korábbi rendszer így alapjaiban változott meg: csak Nemzeti
Dohányboltokban lehet dohányterméket és azok kiegészítőit értékesíteni/vásárolni, illetve
létrejöttek a működést felügyelő állami (felügyeleti) szervek. Mindez pedig számos területen
nóvumokat eredményezett (országos képzési rendszer kiépítése, szakképzett munkatársak
szükségessége,
áldozatvédelmi-bűnmegelőzési
kérdések,
pénzügyi-közgazdasági
megközelítések, összehasonlító elemzések, cégjogi, polgári jogi és büntetőjogi újdonságok
stb.).
A nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Állam nevében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, és a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
(Fdtv.) alapján nyilvános pályázatot írt ki a Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi
monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére. A dohánytermékkiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírását és a beérkező pályázatok
kezelését a miniszter a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (ND Zrt.)
közreműködésével bonyolítja le.
Az Fdvtv. hatálybalépését követően gyökeresen átalakult a hazai dohánytermékkiskereskedelmi értékesítési rendszer, melynek eredményeként hatékonyan megvalósult a
fiatalkorúak védelme, továbbá a fogyasztók szakszerű és széleskörű termékpaletta biztosítása
mellett történő kiszolgálása.
A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény többek között érintette az Fdvtv.-t is, mely
módosítás értelmében az Országos Dohánybolt Ellátó Kft. (ODBE) hivatott a dohánytermékkiskereskedők dohánytermékkel történő ellátását biztosítani. A jogszabályi előírás alapján a
központi dohányellátó valamennyi hazai dohánytermék-nagykereskedővel (dohánygyárakkal)
köteles szerződést kötni, így a Nemzeti Dohányboltok megkülönböztetés és versenyhátrány
nélkül szerezhetik be árukészletüket.

A fenti szabályozási és működési környezet olyan egyedi rendszert hozott létre, aminek jogi,
gazdasági, műszaki, informatikai vagy kommunikációs és marketing szempontú vizsgálata jó
témát szolgáltathat szakdolgozatok elkészítéséhez. Ennek érdekében a Magyar Dohány
Kiskereskedők Szövetsége szakdolgozati támogatásra pályázatot hirdet az alábbiak szerint.
Pályázati feltételek:

Pályázni kizárólag olyan szakdolgozattal lehet, amelyet a
benyújtására rendelkezésre álló határidőig a szerző oktatási
intézménye elfogadott és az sikeresen megvédésre került.
A szakdolgozati pályázatra - szaktól függetlenül - jelentkezhet
bármely felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatos
hallgatója.
Ha a pályázó a Bíráló Bizottság tagja, Ptk. szerinti hozzátartozója,
továbbá az MDKSZ szervezetében dolgozó személy vagy annak
családtagja, díjazásban nem részesülhet.

Pályázati határidő:

2019. szeptember 30. (beérkezési határidő)

Pályamunkák megküldése: kepzes@mdksz.hu ((kizárólag elektronikus úton)
Pályamunkák elbírálása:

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakemberei
értékelik Bíráló Bizottságok keretében, majd az összesített
eredmények alapján tesznek javaslatot a pályadíjak
odaítélésére. Ezen túlmenően - a Bíráló Bizottság javaslata
alapján - az MDKSZ elnöksége különdíj, egyéb elismerés és
tárgyjutalom lehetőségét is támogatja.

Pályamunkák díjazása:
A legjobb pályázat oklevélben, valamint 50.000 Ft díjazásban részesül, és részvételi
lehetőséget kap az MDKSZ kiemelkedő rendezvényén
Díjátadó ünnepség:

III. Nemzeti TABAK EXPO Kiállítás és Konferencia
2019. november 8.
Budapest, Millenáris B épület

Szakmai szövetségünk bízik abban, hogy szakdolgozati pályázati felhívásunk alapján sikerül
felkeltenünk a hallgatók érdeklődését a dohánypiac speciális kérdései iránt, hiszen e körben a
dohánytermesztéstől kezdve a fogyasztói szokások alakulásán át gondolhatunk a szektor
gyártási és forgalmazási folyamataira, vagy éppen a piaci mechanizmusok egyes
részterületének kutatására.

