
Örülünk neki, hogy az elektromos cigaretta bekerült 

a Nemzeti Dohányboltokban tartható termékek közé. 

Az ND Nonprofit Zrt. minden olyan termékkör-bővítést 

üdvözöl, ami jellegéből fakadóan illeszkedik a  do-

hányboltok kínálatába, hiszen ez a dohányboltoknál 

egyfajta bevételnövekedést jelenthet. Ezen újonnan 

bekerült termékek esetében az is nagyon fontos 

szempont, hogy az értékesítésük kontrollálhatóvá vá-

lik, és a teljes hazai piacról ezáltal hamarosan valós 

képet kaphatunk. 2016. május 20. előtt gyakorlatilag 

bárki, bárhol, bármilyen e-cigarettát értékesíthetett, 

amiből származtak is problémák. Habár a  statiszti-

kákkal óvatosan kell bánnunk, mivel jelenleg csak 

becslések vannak, de ezek a becslések azt mutatják, 

hogy az elektronikus cigaretta a fiatalok körében egy 

felkapott, trendi dolog lett, és számos fiatal használ-

ja, a teljes piac ról azonban jelenleg nincsen valós ké-

pünk. Eddig nem volt pontos informá ciónk arról, hogy 

pia con a fogyasztók milyen termékeket használnak, 

ezek a termékek sok esetben nincsenek bevizsgál-

va, ami egészségügyi kockázatot is jelenthet. A jog-

szabályi változás nemcsak azt eredményezi, hogy 

május 20-tól az e-cigaretta és kiegészítői a Nemze-

ti Dohányboltokba kerülnek, hanem bejelentési kö-

telezettség alá is esnek ezek a termékek, amelynek 

köszönhetően pontosan látható és egyben ellenőriz-

hető lesz, hogy mi kapható a hazai piacon. A bejelen-

tésnek egy bizonyos határidőig kell megtörténnie, az 

átmeneti időszakban a be nem jelentett termékek is 

forgalmazhatók lesznek, e határidőn túl azonban már 

csak bevizsgált termékek forgalmazhatók. 

(A jogszabály szövege szerint 2016. május 20. 

napjától kizárólag olyan elektronikus cigaretta, 

utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektroni-

kus eszköz forgalmazható, melyet annak gyár-

tója, vagy importőre a  forgalomba hozatal előtt 

hat hónappal bejelentett az egészségügyi állam-

igazgatási szervnek. A 2016. november 20-a előtt 

gyártott elektronikus cigaretták, valamint utántöltő 

flakonok 2017. május 20-áig hozhatók forgalomba. 

A 2016. május 19-én már forgalomban lévő elekt-

ronikus cigaretta esetében a bejelentést 2016. de-

cember 20-áig kell megtenni – a szerk.)

♦  Van-e az e-cigaretták esetében adatszolgálta-

tási kötelezettség?

Fontos felhívni erre is a figyelmet, az elektronikus 

cigaretta és kiegészítői a  244/2013. (VI. 30.) kor-

mányrendeletbe jelenleg nem került bele, ezért 

ezzel a termékkörrel kapcsolatban adatszolgáltatá-

si kötelezettség jelenleg nem jelentkezik a Nemze-

ti Dohányboltok oldalán. A terméket a Nemzeti Do-

hányboltok ezért az adattovábbító rendszerekben 

sem fogják megtalálni, nem fog szerepelni a  cik-

ktörzsben. Ha a  jogalkotó esetleg módosítja ezt 

a kormányrendeletet, és kiterjeszti az adatszolgál-

tatást erre a termékkörre is, láthatóvá válna a teljes 

piaci méret, hogy hol milyen trendek a  jellemzők, 

mely termékek fogynak, milyen számosságban és 

az ország mely részein. Illetve becsülhetővé válna, 

hogy hányan fogyasztják ezt a termékkört.

♦  Honnan érdemes beszerezni?

Jelenleg erre a termékkörre sincs beszerzési kizá-

rólagosság, ahogy a dohányzást kiegészítő termé-

kek esetében sincs, tehát bármely nagykereske-

dőtől be lehet szerezni, illetőleg nincs annak jogi 

akadálya, hogy az ODBE-től szerezzék be a keres-

kedők. Ezzel kapcsolatban javasoljuk a kiskereske-

dőknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot ezen termé-

kek forgalmazásában értintett felekkel.

Bárhonnan beszerezhető
A tavaly év végén kihirdetett jogszabály-módosítás szerint a Nemze-

ti Dohányboltokban tartható termékkörök közé került az elektromos 

cigaretta, dohányzást imitáló eszköz, illetve az e-cigaretta utántöltő 

patronja is. Dr. Fekete Istvánt, az ND Nonprofit Zrt. jogi vezetőjét ar-

ról kérdeztük, mi a teendője azoknak a dohányboltoknak, akik ezt 

a termékkört tartani kívánják 2016. május 20. után.

Fekete István,

az ND Nonprofit 

Zrt. jogi vezetője
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