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A DOHÁNYBOLTOK
2020-AS ÉVE SZÁMOKBAN
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. elemzése

3. ábra
ban a finomra vágott fogyasztási dohány

csökkenést mutat, 15,8%-os árcsökkenés

lyadékok értékesített mennyisége még a

forgalmában 3,7%-os visszaesés követ-

mellett. Ebben a szegmensben a törvényi

járvány legérintettebb hónapjaiban is nö-

kezett be, amely 162 tonna mennyiségi

változások jelentős forgalomcsökkenést

vekedést produkált, viszont júniustól már

csökkenésnek felel meg. A csökkenéshez

okoztak, hiszen 2020. május 20-án életbe

drasztikus csökkenést mutatott a 2020.

hozzájárulhatott, hogy a finomra vágott

lépett az ízesítési tilalom, illetve jövedéki

május 20-án életbe lépett törvényi szabá-

fogyasztási dohány ára nagyobb mérték-

adóköteles termékké váltak a nikotinmen-

lyozás, ízesítési tilalom miatt.

ben nőtt, mint a cigarettáé és szivarkáé.

tes folyadékok is. Az ízesítés tiltás miatt

A szivarkák körében volt mérhető az egyik

a fogyasztók egy része feltehetően áttért

legjelentősebb mennyiségi növekedés:

más termékek használatára.

kedést mutat az előző évhez képest (lásd:

2020-ban, 85 millió szállal (14,5%-kal) nőtt

Az 5. számú ábra a 2020. év egyes hónap-

1. ábra). A szektorban azonban ezen felül

az értékesített mennyiség. Ennek egyik

jainak forgalmát hasonlítja össze 2019

is lett volna potenciál: a járványveszéllyel

oka az lehet, hogy a terméknek a szálra

azonos időszakával. Jól látható, hogy a

még nem érintett első negyedév 15,7%-os

vetített átlagára jóval alacsonyabb, mint

cigaretta és a hevített dohánytermék-fo-

növekedési ütemet mutatott, a teljes nap-

a cigarettáé. Továbbá a számokból való-

gyasztás mekkora visszaesést realizált

tári évben tapasztalt növekedés mértéke

színűsíthető, hogy a szivarka termékek fo-

2020. április hónapjában, valószínűsíthe-

ehhez képest mérsékelt maradt. A növe-

gyasztói jellemzően nem a külföldi állam-

tően a járvány hatására. Emellett látható,

polgárok, így a turizmus visszaesése nem

hogy sem a finomra vágott fogyasztási

viselte meg olyan mértékben a termékkört,

dohány, sem a szivarka nem mutatott

A tavalyi év mindannyiunk számára sok nehézséget, küzdelmet hozott. Visszatekintve
feltehetjük azonban a kérdést: vajon milyen évet zárt a hazai trafikszektor gazdasági
szempontból? A dohány-kiskereskedelem számait az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. adatai és szakmai elemzése alapján mutatjuk be Önöknek.
Az elmúlt év minden nehézsége ellenére
bővülést hozott a hazai trafikszektorban.
A magyarországi dohánytermék-kiskereskedelmi forgalom értéke 2019-ben
764,5 milliárd forint volt, míg 2020-ban
848,4 milliárd forint, amely 11%-os növe-

4. ábra

kedés nemcsak a dohánytermékeket érin-

ható egyéb termékek esetében is látható

2. ábra
azt látjuk, hogy 2020-ban az egyes

tette, hanem a dohányboltban forgalmaz-

a bővülés. Nagy örömmel láthatjuk, hogy

termékkörök részesedési aránya csak

az egyes dohányboltok

kis mértékben változott az előző év-

mint az előző cikkcsoportok esetében.

ilyen fokú visszaesést, azok kereslete

is egyre jobban tudnak

hez képest. Továbbra is a cigaretta és

Az elektronikus cigaretta értékesítése

kisebb kilengéssel, de gyakorlatilag állan-

teljesíteni: az elmúlt évek-

hevített dohánytermékek értékesítése

22,3%-os, 3,6 millió milliliteres mennyiségi

dó maradt. Az elektronikus cigaretta fo-

ben az egyre növekvő be-

a legjelentősebb terület 70,6%-os része-

vételek miatt folyamatos

sedéssel (3. ábra). A mennyiségi adatok

az átrendeződés a 3 ala-

elemzésekor (4. ábra) láthatjuk, hogy

csonyabb árbevételű ka-

a cigaretta és hevítésre szánt dohány-

tegória felől a magasabb

termékek értékesítése 112 millió szálas

árbevételű kategória felé,

(1,3%-os) növekedést ért el 2020-ban az

ami természetesen ös�-

előző évhez képest, amelyhez legnagyobb

Dohányboltok összforgalma

szefügg az árak növeke-

mértékben a hevített dohánytermékek

désével is. Ezt jól mutatja

2020. évi további piaci erősödése járult

a 2. ábrán az oszlopok

hozzá. Utóbbiban szerepet játszhatott

ívének alakulása.

a cigaretta és a cigarettadohány mentolos

Ha az átfogó számok-

ízesítésének tiltása is, azaz a fogyasztók

1. ábra: Az egyéb termékek forgalma KSH-tól kapott részesedési

ról a termékkörönkénti

egy része feltételezhetően ezen termékkör

adatok alapján került becslésre.

információkra térünk át,

fogyasztására tért át. Ugyanezen időszak-

6 | Trafikosok lapja

Összességében elmondható, hogy az elmúlt év
eseményei nem engedték
a dohány-kiskereskedelmet olyan mértékben
bővülni, ahogyan lehetett
volna, azonban összességében így is erősödés
látható a legerősebb
termékkategóriákban.
Az idegenforgalom és
a bevásárló turizmus
elmaradása miatt bizonyos területeken men�nyiségi visszaesés történt,
illetve nem következett be
a várt növekedés.

5. ábra
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