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Kulcsfontosságú üzenetek: A kommunikációt, konkrétan a médiában szereplők, résztvevők szemléletének és nyilatkozatainak egységesítését, hitelességét 

segítői kulcsfontosságú üzenetek táblázat: 

Kulcsfontosságú üzenetek Szakmai Háttér Hivatkozás/Forrás 

Az elektronikus cigaretta 

használata semmivel sem 

egészségesebb, mint a 

hagyományos cigarettázás a 

dohányzás. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Global Tobacco Epidemic jelentés alapján a 

WHO felhívja a figyelmet arra, hogy az elektronikus termékek, illetve hevített 

dohánytermékek használata semmivel sem egészségesebb, mint a hagyományos 

cigarettázás. Az elektronikus cigaretta és a hevített dohánytermékek nem segítenek a 

rák elleni küzdelemben - állítja a WHO, arra ösztönözve a kormányokat és a 

dohányzókat, hogy ne bízzanak a cigarettagyártók állításaiban a legújabb termékeikkel 

kapcsolatban. Az e-cigaretta aeroszol hosszú ideig történő ismételt expozíciója jelentős 

potenciális kockázatot jelent. Bár a gyártók kijelentik, hogy az e-cigaretta biztonságos, 

nincs tudományos bizonyíték erre a véleményre. Nem léteznek olyan hosszú távú 

adatok, amelyek azt mutatják, hogy az e-cigaretta használat "egészségesebb 

alternatíva", mint a cigarettázás. Az elektronikus cigaretta "kétségtelenül káros", ezért 

szabályozni kell. 

(WHO) Global Tobacco Epidemic 

jelentés 

Az elektronikus cigaretta 

használata nem segíti a 

leszokást a dohányzásról. 

Komoly gondot jelent, hogy az elektronikus cigaretta terjesztésében érdekelt 

dohányipar megtéveszti a leszokásra motivált dohányzókat azt állítva, hogy a készülék 

segíti a leszokást, erre vonatkozóan azonban bizonyíték nem áll rendelkezésre. 

National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine: Public 

health consequences of e-cigarettes. 

Washington, DC, 2018.: The 

National Academies Press. 

https://doi.org/10.17226/24952. 

A felnőttek 0,6%-a, a 13-15 év 

közötti fiatalok 10%-a használ 

e-cigarettát Magyarorszagon.  

IFJÚSÁG: a Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés Magyarországi adatai 2016-ban 

kapott kutatási eredmények alapján a 13-15 évesek 23%-a kipróbálta már az 

elektronikus cigarettát élete során (fiúk: 25%, lányok: 21%), a kipróbálás átlagos 

életkora 14 év volt.  

10,1%-uk használta az elmúlt 30 napban (fiúk: 9,8%, lányok: 10,3%),  

0,5%-uk (fiúk: 0,8% lányok: 0,1%) használta napi rendszerességgel ezt a terméket.   

A 13–15 éves korosztályba tartozó, még soha nem dohányzó fiatalok 2,9% használt e-

cigarettát 2012-ben, míg 2013-ra ez az arány 4%-ra, 2016-ban 11%-ra emelkedett. 

FELNŐTT: ELEF 2014-ben a 0,6% a a felnőtt lakosságnak használt e-cigarettát. 
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