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A FRANCIA DOHÁNYBOLTOK

DOHÁNYBOLTOSOK KONFÖDERÁCIÓJA

A Francia Dohányárusok 

Szövetsége 25 500 francia 

dohányárust és azok érde-

keit képviselő szervezet. 

Ezeknek a szakemberek-

nek a 87% -a 113 körzeti 

sza kszervezeti kamara és 

16 regionális szövetség ál-

tal csatlakozik a nemzeti 

szövetséghez. A szakszer-

vezeti struktúrák vezetői 

mind aktívan működő do-

hányárusok. 

A Szövetség védi a szakmát 

és elősegíti a fejlő dését egy 

folyamatosan fejlődő társa-

dalmi és intézményi környe-

zetben: a dohányárusok a 

kö zelség, a társadalmi köte-

lékek és a felelősségteljes 

szabad vállalkozás értékeit 

testesítik meg. 

A Szövetség a „Dohányá-

rusok Házában” („Maison 

des Buralistes”) egybefogja 

a struktúrák és vállalatok 

egy olyan csoportját, mely-

nek célja a francia helyi há-

lózat fő mozgatóerőinek tá-

mogatása és fejlesztése. 

A szövetség nemzeti kon-

gresszus által közvetlen 

módon megválasztott elnö-

ke Philippe COY (lásd fent), 

főtitkára Sophie LEJEUNE, 

béziersi dohányárus, főkin -

cstárnoka Alain SAUVAGE, 

Châlons-en-Champagne-i 

dohányboltos.

Philippe Coy 

Az Atlanti-Pireneusok-ban talál-
ható Pauban született, és a Mo-
laás-i Idegenforgalmi és Szállo-
daipari Főiskolán tanult, mielőtt 
átvette a Presse de l’Europe do-
hányboltot Lescarban 2000-ben. 
Igen korán érdemeket szerzett a 
szakszervezeti életben, és 
2003-ban megválasztották a Bé-
arn-Soule régió 
dohánykereskedőit képviselő 
francia szakszervezeti kamara 
(Chambre syndacale des burali-
stes) elnökévé. 
Egy évvel később bekerült a 
Konföderáció kormányzótanác-
sába. 
2010-ben alelnökké választot-
ták. 
2012-ben a Francia Dohányáru-
sok Szövetkezete (Coopérative 
des buralistes) igazgatótanácsá-
nak elnöke lett. Irányítása alatt 
egyre többen társultak a köz-
ponti beszerzéshez. 
2017. október 19-én választották 
meg a Francia Dohányárusok 
Szövetségének elnökévé.

SZERVEZET ÉS MISSZIÓ



A DOHÁNYÁRUSOK

A dohányelosztás megfelel 

az állami monopólium sza-

bályainak. 

A dohányáru kiskereske-

delmi értékesítésével az 

állam a dohányárusokat 

bízza meg, ami a Vámügyi 

Fői gaz gatósággal (Direc-

tion générale de la Doua-

ne) aláírt, ügyviteli szerző -

dés ben konkretizálódik. 

Ez biztosítja a hálózat 

adminisz tratív védelmét 

és az adóbehajtást. 

A dohányboltosokat állami-

lag jóváhagyott beszállítók 

látják el dohányáruval. 

A 2017-2021-es hálózat 

modernizálásáról szóló, ne-

gyedik, jövőbeli szerződés 

részeként a dohányáruso-

kat referenciahálózatként is 

elismerik más szabályozott 

termékek, úgy mint elektro-

nikus cigaretta és játékok 

értékesítésére. 

Ami a dohányárut illeti, fon-

tos megjegyezni, hogy a do-

hányárusoknak illegális kon-

kurenciával kell megküzde-

niük: a párhuzamos piac 

(mely a határokon átnyúló 

beszerzésekre, az utcai áru-

sokra vagy az internetről be-

szerzett árukra alapul) a fo-

gyasztás közel egyharmadát 

teszi ki. A Szövetség küzd ez 

ellen a monopóliumot érintő 

súlyos támadás ellen. 

Az üzemeltetői szerződés 

alapján a dohányárus 

egyaránt független keres -

kedő és közigazgatási ti -

sztviselő. 

Továbbá a szakma gyakor-

lásának érdekében bünte-

tlen előéletűnek kell lennie 

és (3 évente) kötelező kép-

zésen részt venni. 

Egy dohányárus csak egy -

etlen dohányboltot üzemel-

tethet.

A HÁLÓZAT

A helyi hálózat minőségének 

köszönhetően a 25.500 dohá-

nyárus kivételes helyi hálózatot 

alkot, amelyet naponta átlago-

san 10 millió ügyfél látogat. 

A hálózat több mint 100.000 

munkahelyet jelent. 

- A dohányárusok 43% -a 3.500 

lakosnál kisebb településeken 

dolgozik; 

- A dohányboltok 58% -a egy-

ben bárként is működik; 

- A dohányárusok 60% -a egy-

ben újságok és folyóiratok for-

galmazója. 

Minden dohánybolt olyan hely, 

amely a maga módján hozzájá-

rul a környék és a település 

gazdasági és társadalmi életé-

hez. Egyes üzemeltető helyek 

sport- és kulturális egyesületek-

nek is otthont adnak. 

A MONOPÓLIUM



HOZZÁJÁRULÁS AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Telefont feltölteni, a reggeli újságolvasás közben kávét inni, snacket rágcsálni, postai 

terméket vagy egy apró, de eredeti ajándékot vásárolni: a dohányboltokban mindezt 

meg lehet tenni. 

Továbbá ne feledkezzünk meg a dohányboltok olyan hagyományos tevékenységi köreiről, 

mint a bélyegértékesítés, vagy az olyan újszerű szolgáltatásaikról, mint a banki átutalás. 

SZÉLES TEVÉKENYSÉGI TERÜLET

A Szövetség ösztönzésének köszönhetően a hálózat elköteleződött a dohányipari szak-

ma jelentős átalakítása mellett, melynek kettős célja van: jobban integrálni a közegészsé-

gügyi politikai kapcsolatokat; valamint megújítani a dohánykereskedők által képviselt he-

lyi kereskedelmet, és megerősíteni szerepüket társadalmi aggregátorként mind a városi 

központokban, mind a vidéki területeken. 

A legjobb példa az alacsony költségű Nickel bankszámla sikere, amely a dohányárusok 

kizárólagos előjoga: 2.910 dohányárus kínálja ezt a szolgáltatást, és már 808.971 szám-

lát nyitottak (2018 januárja óta). 

A cél a Nickel bankszámlát kínáló dohányboltosok számának megnégyszerezése. 

ÁTALAKULÁSI POLITIKA

• dohányszállítás: 17,9 milliárd euró; 

• adóbevétel: 14,2 milliárd euró; 

• az összes dohánytermék éves értékesítése: 55,7 milliárd egység; 

• a cigaretta éves forgalma: 44,9 milliárd egység; 

• a dohányzók száma: napi 13,4 millió dohányos; 

• aktív dohányboltok száma: 24.000; 

FŐBB ADATOK

A dohányáru értékesítése révén a dohánykereskedelmi hálózat mintegy 15 milliárd euró-

val (az ÁFÁ-t is beleértve) járul hozzá az állami költségvetéshez. 

Ez a hálózat adja a La Française des Jeux (a sorsolásos és fogadás szerencsejátékok 

monopóliumával rendelkező francia társaság) forgalmának 76% -át  és a PMU (francia 

lóversenyfogadó társaság) bevételeinek 45% -át. 

23-25, rue Chaptal 
75009 Paris 
Tél.: 01 53211000 
E-mail: laconfederation@buralistes.fr 
Web: www.buralistes.fr


