
Jövedéki statisztika a dohánytermékekről

Importból, adóraktárból és tagállamból szabadforgalomba 

bocsátott jövedéki termékek mennyisége 2016-ban.

Megnevezés 2016. január 2016. február 2016. március 2017. április 2016. jan-ápr 2015. jan-ápr

Szivar, szivarka (millió db) 27,05 18,12 52,27 64,98 162,42 122,59

Cigaretta (millió db) 450,88 510,19 729,39 815,13 2 505,59 2 247,35

Cigaretta, szivar, szivarka összesen (millió db) 477,93 528,31 781,66 880,11 2 668,01 2 369,94

Finomra vágott fogyasztási dohány (ezer kg) 453,92 441,05 613,99 703,93 2 212,90 2 300,80

Egyéb fogyasztási dohány (ezer kg) 2,79 3,2 2,76 2,9 11,65 10,04

Fogyasztási dohány összesen (ezer kg) 456,71 444,25 616,75 706,83 2 224,55 2 310,84

Forrás: Központosított Jövedéki Informatikai Rendszer. Készítette: NAV KH Jövedéki Főosztály, 2016. június 20.   

Vezetőváltás  

az ND Nonprofit 

Zrt.-nél

Gyulay Zsolt, a Hunga-

ro ring Sport Zrt. el-

nök-vezér igazgatói 

po zíciójának betölté-

sével járó megnöve-

kedett feladatai miatt 

távozik az ND Nem-

zeti Dohánykereske-

delmi Nonprofit Zrt. 

éléről. Az új vezérigaz-

gató, dr. Esküdt Gábor 

2016. július 14-től látja 

el a  társaság vezeté-

sét, közölte a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium.

Gyulay Zsolt a társaság megalakulásától, 2012 októberé-

től töltötte be a pozíciót. Irányítása alatt megvalósult a hazai 

dohánytermék-kiskereskedelem ellenőrzött, a  fiatalkorúak 

dohányzását visszaszorítását célul kitűző átalakulása. Ve-

zetésével 2013. július elején megkezdte működését az új 

ellenőrzött kiskereskedelmi rendszer, mely számos előnye 

közül kiemelendő a  fiatalkorúak védel-

me, a dohányzók szakszerű kiszolgálása, 

a  kiskereskedelmi értékesítés volumen 

és érték szerinti követése.

A Hungaroring vezetőjeként Gyu-

lay Zsolt a  továbbiakban több figyelmet 

kíván fordítani a  jövőbeni fejlesztésekre, 

melyek keretében teljes körűen meg-

újulhat a  társaság kezelésében lévő inf-

rastruktúra és olyan minőségi szolgáltatá-

sok jöhetnek létre, melyek egy korszerű 

nemzetközi versenypálya elvárásainak is 

megfelelnek.

A fejlesztési miniszter a  megüresedett vezérigazgatói 

tisztség betöltésére dr. Esküdt Gábort nevezte ki. A jogász 

végzettségű szakember széleskörű, közel két évtizedes 

vám-, jövedéki és adózási ismeretekkel, tapasztalatokkal 

rendelkezik.

Több lefoglalt csempésztermék

Idén az első öt hónapban nyolcszor annyi csempészcigarettát 

foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint, 

mint a tavalyi év azonos időszakában − közölte a NAV az MTI ér-

deklődésére kedden. A hatóság honlapján közzétett táblázatban 

szereplő lefoglalt dohánytermékek összértéke 5,940 milliárd fo-

rintra nőtt idén január−májusban, a tavalyi 1,170 mil liárd forint után. 

A NAV statisztikái szerint idén január−májusban közel 170 millió 

szál magyar adójegy nélküli cigarettát foglaltak le 5,7 milliárd fo-

rint értékben, míg egy évvel korábban 20,5 millió szálat 787 mil-

lió forint értékben. A lefoglalások száma közel ötszörösére nőtt, 

8028 esetben kellett eljárnia a hatóságnak. A lefoglalt egyéb fo-

gyasztási dohány mennyisége is csaknem négyszeresére emel-

kedett, 26 tonnáról 94 tonnára nőtt, az esetek száma 149-ről 250-

re. A finomra vágott fogyasztási dohánnyal kapcsolatos esetek 

száma nem változott az első öt hónapban, egy tonnányit foglal-

tak le, míg egy évvel korábban 656 kilogrammot. (MTI)

Az elmúlt 20 év legnagyobb visszaesése  

a cigarettaeladásban

2,1 százalékkal, 5,5 trillió szálra esett vissza 2015-ben a cigaret-

taeladások száma világszerte, ami az elmúlt 20 év legnagyobb 

mérséklődésének számít, írja a TobaccoJournal az Euromonitor 

International adataira hivatkozva. A globális visszaesés legfőbb 

motorja Kína volt, ezen a piacon 2,4 százalékkal csökkent az el-

adott cigaretták száma. A világ leg-

nagyobb piacának számító Kínában 

egyébként 20 év óta először fordult 

elő csökkenés, 2014-hez képest 

a  piac 60 milliárd szállal zsugoro-

dott tavaly, köszönhetően a  maga-

sabb adóknak, a nagyobb kormány-

zati kontrollnak és az egyes régiók 

egészségügyi fel világosító munká-

jának. Az Euromonitor a  régióban 

további csökkenésre számít: prog-

nózisuk szerint 2015 és 2020 között 

5%-os for galomcsökkenés várható. 

A kutatás szerint a teljes ázsiai−csendes-óceáni régió 2,7 száza-

lékos visszaesést tudhatott magáénak tavaly. Oroszországban 

az értékesítés volumene 2014-hez képest 6%-kal csökkent ta-

valy. Az Euromonitor elemzői szerint az orosz piac 2020-ra ke-

reken 100 milliárd szállal kisebb lehet, mint volt 2001-ben. Nyu-

gat-Európában ezzel szemben tavaly nőtt az eladott cigaretták 

mennyisége, pedig ezeken a  piacokon a  korábbi években 

a csökkenés volt jellemző. Az alig egy százalékos forgalombő-

vülést az Euromonitor a gazdasági növekedéssel magyarázza, 

amely az illegális, az OTP (vágott dohány) termékek és az e-ci-

garetta csökkenését hozta magával. (TobaccoJournal)
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