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Az Alapítvány fő célja a magyar nemzet egészségének védelme, egészségi

állapotának és életminőségének javítása az Egészségügyi Törvény „Nép-

egészségügy” fejezetében foglaltak szellemében az egészségfejlesztés

korszerű szemléletének és módszereinek meghonosítása, illetve szakmai 

és intézményei hátterének kialakítása támogatásával, ezen belül

1. egészségmegőrzési programok végrehajtása és támogatása;

2. kutatás és olyan szakmai anyagok elkészítésének támogatása, melyek az

egészséget támogató társadalompolitika hazai meghonosítását elősegítik;

3. az egészségmegőrzésben tevékenykedő szakemberek képzésének és 

továbbképzésének, illetve kommunikációjának és együttműködésének 

támogatása;

4. az egészségmegőrzés nemzetközi szervezeteivel való kapcsolatfelvétel 

és együttműködés, nemzetközi programokban való részvétel a haladó 

nemzetközi tapasztalatnak a magyar lakosság egészsége érdekében 

való felhasználása céljából.

(Részlet az Alapítvány Alapító Okiratából)
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az angol nyelvű dokumentumban használt szleng értelmezésében.

Finanszírozás

Egészségügyi Világszervezet

1



Tartalomjegyzék
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Bevezető a „Szakmai kötetek”-hez és 
a „Szakmai füzetek”-hez

Az Egészségünkért a XXI. században Alapítvány a magyar lakosság egészségé-
nek javítását kívánja elérni. Eszköztárába tartoznak az egészségfejlesztés hatékony
módszereinek kifejlesztése és kutatása, az egészséget támogató társadalompolitika
előmozdítása, az egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek továbbképzésének
támogatása, a szakemberek közötti kapcsolatteremtés és kommunikáció elősegítése
és a haladó, a gyakorlatban is eredményesnek mutatkozott nemzetközi tapasztalat
meghonosítása. E célok elérése érdekében az Alapítvány olyan szakmai informá-
ciókat szeretne az érdekelt szakemberek rendelkezésére bocsátani, melyek eddig
Magyarországon még nem álltak rendelkezésre, illetve előmozdítják a haladó nemzet-
közi tapasztalat és eredmények hazai adaptációját.

Ezen célban megtestesülő reális igény vezetett el ahhoz az elhatározáshoz, hogy 
az Alapítvány szakmai kiadványsorozatot indítson útjára. A „Szakmai kötetek” az
Alapítvány stratégiájában meghatározott fő prioritások (dohányzás elleni fellépés, koa-
lícióépítés és együttműködés az egészségfejlesztésben, az egészségfejlesztési kuta-
tás új irányai, a nők egészsége és a szegények és etnikai kisebbségek egészségfej-
lesztése) egy-egy aktuális, újszerű vonatkozásával foglalkoznak. 

A „Szakmai kötetek” sorozatot jól kiegészítik majd a „Szakmai füzetek” sorozat darab-
jai, melyek – csökkent terjedelmüknél fogva – az illető témakörök csak egy, esetleg két
releváns háttéranyagát (például tanulmányt, határozatot, állásfoglalást) tartalmazzák
majd, a hazai vonatkozásokat kiemelő kommentárral együtt.

Bízunk benne, hogy e sorozatokban közölt anyagokat és információkat a magyar la-
kosság egészségéért elkötelezett szakemberek hasznosnak találják majd. 

Budapest, 2001. február

Ambrus Károly Dr. Döbrőssy Lajos
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke az Alapítvány Kuratóriumának alelnöke

Dr. Méhész Magdolna Dr. Szilágyi Tibor
az Alapítvány Kuratóriumának titkára az Alapítvány ügyvivője
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Bevezető e kötethez

E kötet nem az első a maga nemében Magyarországon, amelyikből a dohányzás el-
leni küzdelemben dolgozó szakemberek, a döntéshozók, a média és a nagyközönség
tájékozódhatnak a dohányipar viselkedéséről, a dohányipari vezetők irodáiban, azok
jótékony rejtekében zajlott beszélgetések tartalmáról vagy az ott tervezett akciókról és
tevékenységekről. Ezért e bevezetőben először három korábban megjelent, ezzel
foglalkozó „alapműre” szeretném felhívni a figyelmet.

A dohányipar viselkedése

és megnyilvánulásai nagyban függenek attól, hogy kik azok, akik tanúi ezeknek. 
Más, ha az a külvilág számára látható és más, ha a munkatársak csak maguk között,
zárt ajtók mögött találkoznak. Néhány éve magyarul is megjelent az a regény (John
Grisham: Az ítélet eladó, Magyar Könyvklub, 1997), amely egy amerikai dohánycég
ellen indítandó per előkészületeit és annak lefolyását írja le. Ebben részletesen
olvashatunk mindazokról a kulisszák mögötti trükkökről, manipulációkról, melyeket 
a dohányipar igénybe vesz akkor, amikor a törvény előtt kell felelnie mindazokért 
a törvénytelenségekért, melyeket elkövetett. Mondhatja valaki, hogy „Az ítélet eladó”
című regényben az írói képzelet szárnyalása a valóságot talán másként tünteti fel.

Kevésbé mondhatja el azonban ugyanezt arról, amit „A bennfentes” című, Jeffrey
Wigand igaz történetét bemutató mozifilmben láthatunk. Ez ugyanis már a rideg
valóság. A dohányipar eszköztára a hozzá hűtlenné vált munkatársakkal szemben 
a megfélemlítéstől, a zsaroláson át a gyilkossággal való fenyegetőzésig, az anyagi
ellehetetlenítésig terjed. Jeffrey Wigand, e film főhőse azóta vallomást tett az Egész-
ségügyi Világszervezet Dohányzásellenes Keretegyezménye kidolgozási folyamata
során rendezett közmeghallgatáson 2000. októberében. A vallomás, a film történe-
teivel összhangban, felfedi az egykori „bennfentes” által tapasztalt, a dohányipar által
a dohányos és nemdohányzó nagyközönség, illetve a többi meggyőzni kívánt cél-
csoport (döntéshozók és a média képviselői) irányába mutatott arcától eltérő belső,
titkos véleményeit és álláspontjait. 

Aki ezt a Jeffrey Wigand életét bemutató mozit már látta, már egyáltalán nem lepőd-
hetett meg mindazon, amit a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 2001-ben kiadott
kötetében olvasott; „A dohányipar praktikái. Hogyan szerez a dohányipar hatalmat és
nyer profitot pénzzel és hazugságokkal?” című kötetben (a kötet anyaga hozzáférhető
az interneten a http://www.nefi.hu/tanulmanyok.htm alatt) is a kendőzetlen valóság
tárul elénk: egy olyan ipar képe, mely – kedvenc szófordulatával élve – „legális” ter-
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méket gyárt, és azt mégis a kötetben bemutatott módszerekkel kell fogyasztóinak
eladnia, és ezt az egész folyamatot, a dohányreklámozást, tudósok és politikusok
megvásárlását, stb., fenntartania. Más legális termékeket gyártó iparágak bizonyára
tiltakoznak az ellen, hogy a dohánytermékeket, melyek rendeltetésszerű használat
esetén minden második-harmadik fogyasztójuk halálához hozzájárulnak, az ő termé-
keikhez hasonlítsák, és a „törvényesség” védelmét arra használják fel, hogy a dohány-
termékek fogyasztóit e szokásuk fenntartásában megerősítsék, és ezzel magának 
a gyártónak a profitját fenntartsák. 

A kötetnek, amit az olvasó most kezében tart, legfontosabb része egy angol nyelvű
kiadvány fordítása, mely a belső dohányipari dokumentumokból közöl idézeteket. 
Az eredeti kiadványban összegyűjtött anyagokhoz, idézetekhez, levél- és jelentés-
részletekhez mindenki szabadon hozzáférhet, azokat a világhálón előkeresheti, meg-
tekintheti. Ezek az anyagok 46 egyesült államokbeli tagállam és a dohányipar közötti
1998. november 23-án kelt megegyezés (részletesen lásd http://www.udayton.edu/
~health/syllabi/tobacco/summary.htm vagy http://www.naag.org/settle.htm) követ-
keztében váltak a nagyközönség számára elérhetővé. Az úgynevezett Minnesota-per
egyik ítélete szerint ugyanis a dohányipari cégek kötelesek a birtokukban levő, mintegy
35 millió oldalnyi, belső használatra szánt dokumentumot a szakemberek és az érdek-
lődő közvélemény számára saját költségükön elérhetővé tenni. Az azóta eltelt három
esztendőben számos kutató és szakember foglalkozott azzal, hogy e dokumentumo-
kat áttekintse, és ezek alapján összevethesse a dohányipar által a nagy nyilvánosság
előtt képviselt véleményeket és álláspontokat azokkal, amit a dohányipari vezetők
valójában tettek és gondoltak. Az összehasonlítás évtizedek óta folytatott félreveze-
tésre, megtévesztésre és hazugságszövevényre derített fényt. Arra, hogy az ipar és
szövetségesei voltaképpen mást mondtak, mint amit tudtak vagy gondoltak, ezzel
félrevezetve és megtévesztve fogyasztóikat és minden partnerüket. 

Érvényesek-e e kötetben foglalt idézetek Magyarországra vagy van-e értelme mindezt
a magyar közönség elé tárni? A válasz mindkét kérdésre egyértelműen igen. A dohány-
ipar, bár mindig figyelembe veszi a helyi jellegzetességeket, voltaképpen világszerte
ugyanazon alapelvek szerint cselekszik, legyen szó az üzleti és pénzügyi tevékenység
részleteiről, a dohánytermékek marketingjéről vagy a fiatalok dohányzásával kapcso-
latos állásfoglalásáról. Másrészt a kötet idézeteiben könnyen felfedezhetjük minda-
zokat a szólamokat és állásfoglalásokat, melyeket a Magyarországon is képviselettel
rendelkező multinacionális dohánycégek a magyar médiumok révén 1992-93-as fel-
bukkanásuk óta a magyar lakossághoz, dohányosokhoz és nemdohányzókhoz, fiata-
lokhoz és idősekhez, anyákhoz és fiatal lányokhoz, a médiához és döntéshozókhoz
eljuttattak. Ennélfogva nem tarthatjuk magunktól idegennek az ebben a kötetben fog-
laltakat: a kilencvenes évek elején ugyanis a dohánymultik nemcsak tőkét hoztak be az
országba, hanem kifinomult marketing- és kommunikációs módszereiket, a média és
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a döntéshozók „meggyőzésére” használt taktikáikat és stratégiáikat is. Ha figyelembe
vesszük, hogy a kilencvenes évek kezdete óta a dohányzás prevalenciája Magyar-
országon főként a gyermekek és nők között „járványos” méreteket öltött, még akkor
is, ha – és ebben a dohányzásellenes programokat tervezőknek és az azokat kivitelező
szakembereknek, intézményeknek, illetve a külföldön is hatékonynak talált törvényi
szabályozások bevezetését megvalósító döntéshozóknak a szerepét nem lehet eléggé
hangsúlyozni – az egy főre eső elfogyasztott dohánymennyiség szerencsére már némi
csökkenést mutat, elmondhatjuk, hogy az importált dohányipari stratégiák igen haté-
konynak mutatkoztak Magyarországon is. Mindezek hozzájárultak és ma is folyama-
tosan hozzájárulnak ahhoz, hogy a dohányzás társadalmi elfogadottsága ne csökken-
jen kellőképpen, hogy még ma is naponta több tíz vagy száz, mielőbb felnőtté válni
akaró gyermek próbálja ki a dohányzást, annak ellenére, hogy az ipar figyelmezteti
őket arra, hogy ez egy „felnőttkori szokás”; mindezek a fejlett államokban már elfogad-
hatatlan viselkedésnek tartott szólamok még ma is eredményhez vezetnek Magyaror-
szágon, amikor a dohányipar számára kedvező szabályozásokat előterjesztő döntés-
hozóktól, a dohányipari bevételektől függő médiumok képviselőitől vagy a dohányipar
más „partnereitől” halljuk őket viszont. 

A nemzetközi tapasztalatnak megfelelően a dohányipar viselkedésének felfedése és
annak a társadalom széles rétegeivel való megismertetése igenis hasznos fegyver az
egészség iránt elkötelezett szakemberek kelléktárában. Segíthet annak az egész-
séget támogató társadalompolitikának a kidolgozásában és következetes végrehaj-
tásában, mely a dohánytermékeket és a dohányipart megfelelő törvényi keretek közé
szorítja azáltal, hogy a dohányipart kiszolgáló, kulcspozícióban levő döntéshozók szá-
mára az iparral való „együttműködést” kevésbé elfogadottnak állítja be; segít abban,
hogy a dohányipar hiteltelenné váljon; segíthet a közösségi dohányzásellenes prog-
ramok számára egy olyan támogató környezetet teremteni, melyben a sokszor már
elcsépeltnek mondott „egészségvédő” üzenetek ismét fogékonyságra „lelnek” és
végül, a fentiek eredményeként, segíthet a dohányipar és a dohányzás társadalmi
elfogadottságának csökkentésében és az átfogó dohányzásellenes intézkedésekkel
való lakossági együttműködés erősítésében.

Jelen kötet először röviden összefoglalja a dohányipari dokumentumok magyar vonat-
kozásainak vizsgálata érdekében folytatott munkát, illetve annak egyes kezdeti ered-
ményeit, melyek a multinacionális dohánycégek hazai megtelepedésének néhány mo-
mentumát tükrözik. Ezt a „Trust us – We're the tobacco industry” című, a Campaign
for Tobacco-Free Kids nevű, a fiatalok dohányzásra való rászokásának megelőzését
célzó intézkedésekért lobbizó amerikai szervezet és az Action on Smoking and Health
nevű angol szervezet által jegyzett gyűjtemény magyar fordítása követi. A kötet befe-
jező részében a dohányreklámozás hazai betiltásának sajtóvisszhangjával foglalkozó
írás foglal helyet. Ez utóbbi cikk áttekinti a különböző szervezetek képviselőinek nyilat-
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kozatait, bemutatja azt, hogy kik adják vissza „szöveghűen” a dohányipari szloge-
neket, jelezve, hogy valójában „ki kihez és hová tartozik”, kinek az érdekében lobbizik,
és részben azt is, hogy ehhez milyen érdeke fűződik. 

A dohányzás visszaszorítása érdekében elkötelezett szakemberek, főként orvosok 
a hippokrátészi esküjüknek megfelelően az egészség, a dohányzás okozta halál és
szenvedés megelőzése érdekében lobbiznak, ennek megfelelő álláspontot képvisel-
nek. A két oldal véleményének ismeretében mindenki maga döntse el, hogy a profithoz
„addikt” dohányipar vagy pedig ezek a sokszor erkölcsi és anyagi elismerés hiá-
nyában dolgozó szakemberek, orvosok a hitelesebb információforrások mindazokban 
a kérdésekben, melyek a dohányzás és egészség, illetve a dohányzás visszaszorítá-
sának különböző vonatkozásaival kapcsolatosak. Bízunk benne, hogy e kötet hozzá-
járul e kérdés megválaszolásához.

2001. szeptember

Dr. Szilágyi Tibor
ügyvivő

Egészségünkért a XXI. században Alapítvány
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Ajánlásként: néhány gondolat az Olvasóhoz

„Az igazságot folyton ismételni kell, mert a tévedést is folyton ismétlik”
(J.W. Goethe)

A valós helyzet feltárása, annak hangsúlyozása, az igaz tényekkel való érvelés nem
mindig talál meghallgatásra a világban. Egyesek nem mindig fogadják kitörő lelkese-
déssel a bizonyítékokat. Különösen így van ez, ha a háttérben gazdasági tényezők
húzódnak meg, és a nyereség utáni hajsza a mozgató erő. A profitorientált emberek,
vezető beosztásúak mindenféle álnokságra, csalárdságra is képesek, különösképpen,
ha meggazdagodásuk veszélyeztetettségét érzik. Számukra az „üzlet” a legfőbb, s 
az üzlet irányítja tetteiket. Tevékenységük során senkit, de senkit sem vesznek figye-
lembe, senkire nincsenek tekintettel, akik céljaik elérésében akadályozni merészelik
őket. A mammon imádata, a fényes  jólét utáni vágy elhomályosítja gondolkodásukat,
elvesztik józan ítélőképességüket, még akkor  is, ha netán az emberek százmillióinak
életéről, az emberiség egészségéről van is szó. Ezekkel a gondolatokkal gazdagod-
hatunk, ha elolvassuk az Egészségügyi Világszervezetnek az 1995. évi a Dohányzás-
mentes világnap alkalmából közzétett üzenetét.

E könyv, amelyet kezében tart az olvasó: feltárja a dohányipari mágnásoknak „termé-
keik" megvásárlására, fogyasztására ösztönző hazug, ravasz tevékenységét, fondorla-
toktól sem mentes propagandahadjáratait. Utal azon hamis, megtévesztő nyilatkozata-
ikra is, melyek a dohánytermékek egészséget károsító hatásainak „elbagatellizálását”
célozták. Beszámol arról a történelmi jelentőségű, 1994-es egyesült államokbeli kong-
resszusi meghallgatásról, ahol a hét legnagyobb amerikai dohánygyár vezetői eskü
alatt vallották: a nikotin nem okoz függőséget! (Ezen „eseményről” nyilatkozta Henry A.
Waxman vezető bíró, hogy „esküt  tettek, hogy az igazat fogják mondani, és azután
pedig hazudtak.”) A könyv leleplezi a dohánymultik ármánykodását, rámutat praktiká-
ikra, melyek saját céljaik, vagyongyarapodásuk megvalósítására irányultak és irányul-
nak még ma is.

Az olvasóknak önmaguknak kell eligazodniuk a feltárt állásfoglalások, elszólások fer-
getegében s megfontoltan, meggondoltan kell kialakítaniuk véleményüket! Bízzunk
abban, hogy helyesen döntenek, és inkább hisznek a szakemberek által megfogal-
mazott, a dohányzás ártalmasságát hangsúlyozó hiteles bizonyítékoknak, és nem
engednek a dohányipar csábításának, a dohányipari „hírvivők” félrevezető szándé-
kainak!

A könyvet ajánlom a szakembereknek, a téma iránt érdeklődőknek s mindazoknak,
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akik tenni akarnak saját egészségük óvása, védése, az egészségesebb jövő nemzedé-
ke, az egészségesebb Magyarország érdekében.

2001. szeptember 17.

Dr. Pákozdi Lajos
orvos, tanácsadó

„Pápai Páriz” Egészségnevelési Országos Egyesület
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1. fejezet

A MAGYAR VONATKOZÁSÚ
BELSŐ DOHÁNYIPARI
DOKUMENTUMOK

ezidáig kevésbé ismertek. A „Trust us We're The tobacco Industry” című gyűjtemény
magyar fordítását lapozgatva szembetűnik, hogy magyar vonatkozások egyáltalán
nem, közép- és kelet-európai anyagok pedig csak elvétve kerülnek terítékre. Figye-
lembe véve, hogy a dohányzás társadalomra rótt költségei és a dohányzással össze-
függő betegedések és halálozás növekedése nálunk (akárcsak a közép-kelet európai
régió más országaiban) folyamatos, jogos igényként merülhet fel, hogy az egykor
titkos dohányipari belső dokumentumok közül a magyar, illetve a régióbeli vonatko-
zásúak napvilágra kerüljenek. 

E sorok szerzője, vezető ausztrál dohányzásellenes szakemberek segítségével neki-
látott a magyar vonatkozású dohányipari dokumentumok áttekintésének. Mindezek 
a dokumentumok a hazai kutatók számára is elérhetők. A hozzáférhető anyagok
részletes vizsgálata, azok rendszerezése és a dohányzás visszaszorítását célzó intéz-
kedések tervezése szempontjából hasznos tanulságok leszűrése még hátravannak. 

A magyar vonatkozású dohányipari dokumentumok áttekintése egybecseng az
Egészségünkért a XXI. században Alapítvány azon céljával, hogy a magyar lakosság
egészsége érdekében folytatandó, illetve ennek részeként a dohányzás elleni fellépés
különböző vonatkozásaival kapcsolatos kutatást előmozdítsa, és az egészségpolitikai
döntések előkészítését, azok meghozatalát és betartatását szakmai anyagokkal tá-
mogassa. 

Magyarország és a régió más országai több vonatkozásban hasonlóságot mutatnak:
valamennyien volt kommunista országok, valamennyien áttértek a piacgazdaságra,
többségükben a dohányipar felvásárolta az addigi állami dohánycégeket és minde-
gyikben erőteljes marketingbe kezdett, hogy termékeinek minél több fogyasztót sze-
rezzen. A Magyarországgal kapcsolatos dokumentumok sok esetben számos regio-
nális vonatkozású adatot is tartalmaznak; és fordítva, a régió országaira kidolgozott 
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dohányipari stratégiák, még akkor is, ha országunk külön nincs is nevesítve, vonatkoz-
nak Magyarországra is. Tekintettel arra, hogy a dohányipar viselkedése a régió orszá-
gaiban számos hasonlóságot mutat, a régióbeli dohányzásellenes szakemberek szinte
valamennyi országban ugyanazokkal a nehézségekkel és gondokkal találják szembe
magukat. 

A magyar vonatkozású adatok előzetes áttekintése során kiderült, hogy ezek főként 
a dohányipar Magyarországra való „bevonulásának” stratégiájával, a döntéshozatal
befolyásolásával, a dohányipar számára értékes eredményekkel kecsegtető magyar-
országi kutatások „pénzelésével” és egyes, „fiatal felnőttekhez” szóló programokkal
kapcsolatos információkat tartalmaznak. A multinacionális dohánycégek magyaror-
szági leányvállalatai viselkedésének vizsgálata a dohányzás társadalmi költségeit
hatékonyan csökkentő törvényi szabályozás bevezetését, annak ellenőrzését, a sza-
bályoknak a dohányipar részéről várható „megkerülése” módszereinek a felfedését
tudja leginkább támogatni. A továbbiakban, mintegy kedvcsinálóként néhány, több-
ségében a kilencvenes évek elejéről származó, a multinacionális dohánycégek hazai
megtelepedésével kapcsolatos dokumentumokból kaphatnak ízelítőt az olvasók: ho-
gyan vélekedett a dohányipar maga Magyarországról, a magyar viszonyokról, az itteni
lehetőségekről?

A dohányipar bevonul Magyarországra

Nemzetközi dohányzásellenes rendezvényeken gyakran elhangzik, hogy minél sike-
resebbek a fejlett államok a dohányzás visszaszorításában, annál nagyobb annak 
a veszélye, hogy a dohányipar „nyomása" erősödik a fejlődő, illetve a piacgazdaságra
áttérő országokban. Ezeken a piacokon az ipar jó néhány évig – a dohánytermékeket,
a dohányzást szabályozó törvényi háttér hiányában vagy annak fejletlensége folytán –
háborítatlanul teheti a dolgát: a fiatal fogyasztók „megszerzését”. A dohányipari szak-
emberek és tanácsadóik már elég régen felismerték az új piacok „megszállásának”
égető szükségét; szakértőik hangsúlyozták, hogy a fejlett államok által a dohányzás
visszaszorítása terén elért sikerek több tényezőre vezethetők vissza:

„A Philip Morris helyi [egyesült államokbeli] dohánybiznisze lassú visszaesést mutat. 
Az iparág termelése összesített átlagban évi 2%-kal csökken 1981 óta. Mindez a
dohányzás egészségre gyakorolt hatásainak a nagy nyilvánosság elé tárásának, 
a dohányzást kevésbé elfogadottá tevő társadalmi morálnak és az új szövetségi 
és állami adók áradata bevezetésének a következménye. Nem látjuk semmi jelét
annak, hogy ez a csökkenő tendencia megfordulna." (A Furman Selz Inc beszámo-
lója a Philip Morris számára, 1992. június, Bates-szám 2031652393*)

* A Bates-szám jelentésére a 117. oldalon térünk ki
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Az iparág továbbélése szempontjából tehát kulcsfontosságú az új piacok feltérké-
pezése és megszállása. Egy 1966-ban kelt dokumentumban, a Philip Morris egyik
munkatársa (a dokumentumból nem derül ki egyértelműen, hogy milyen pozíciót töltött
be a cégnél) Budapestre látogatott. Részletes jelentésében a magyarországi dohány-
zási helyzetre is utal:

„Általában nehéz amerikai cigarettát találni errefelé és különösen a mi Marlboro
cigarettánkból gyenge az ellátás.” (Joseph F. Cullman beszámolója a Philip Morris
számára, 1966. október 31., Bates-szám 2012580159)

A Philip Morris további bíztatást és megerősítést kapott a Furman Selz Inc beruházási
bank 1992-es jelentésében a közép-kelet európai piacokra való betelepedés szük-
ségességéről és fontosságáról. Az alábbi idézetből egyértelműen kiderül, hogy a do-
hánycég tetteit – érthető módon – a puszta üzleti érdek vezényli:

„Az elmúlt öt esztendőben a Távol-Keleten tapasztalt gazdasági változások és a
kelet-európai politikai átrendeződés új, jelentős területeket nyitott meg a Philip
Morris előtt. Ezek az erők, együtt az amerikai dohánykeverékek népszerűségével, 
a nemzetközi dohánypiacot egy növekvő üzletté tették. A piac óriási: az elmúlt
esztendőben a nemzetközi piac 5000 milliárd szál cigarettát „szívott fel”, ami tízszer
nagyobb az Egyesült Államok piacánál. A Philip Morris International (PMI), mely 417
milliárd egységet [szálat] adott el 1991-ben ... az 1990-es 368 milliárddal szemben,
a leggyorsabban növekvő dohánycég az Egyesült Államokon kívül, és gyorsan
zárkózik fel a British American Tobacco mögé. Mi úgy gondoljuk, hogy a cég
részvényei fél vagy egy pontos emelkedésre számíthatnak, ha további részesedést
szerez meglévő, nyugat-európai piacain vagy új piacokra tör be.” (A Furman Selz
Inc beszámolója a Philip Morris számára, 1992. június, Bates-szám 2031652391)

A kelet-európai piacok elfoglalása esetén a tanácsadó cég dinamikus növekedést
jósolt a Philip Morrisnak a következő években, még akkor is, ha az új piacok „rövid
távon befektetéseket igényelnek”:

„Kelet-Európa és a volt Szovjetúnió lakossága több mint 412 millió; ezzel nagyobb
piacot képviselnek, mint Nyugat-Európa (308 millió lakos) vagy az Egyesült Államok
(250 millió lakos)... Ezek az amerikai dohánytermékekre kiéhezett piacok nagyobb
növekedési lehetőséget kínálnak (évi 2-4%), mint Nyugat-Európa... Magyarorszá-
gon a PMI 80%-os részesedést szerzett az Egri Dohánygyárban, mely az ország
négy állami tulajdonban levő dohánycégének egyike.” (A Furman Selz Inc beszá-
molója a Philip Morris számára, 1992. június, Bates-szám 2031652392)

Magyarország különösen vonzó volt a dohányipar számára a 90-es évek elején. A gaz-
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dasági reform elkezdődött, a külföldi tőke csábító feltételekre lelt. Ugyanakkor az ipar
arra is számított, hogy Magyarországon majd minden lehetőséget bevethet, mellyel
növelheti a fogyasztói számát és ezzel saját profitját.

„Magyarország nekilátott egy jelentős gazdasági reform-programnak és elmozdult 
a piacgazdaság létrehozása felé. Ennek a politikának a sikeres végrehajtása szá-
mos fontos eredménnyel jár majd. A kínálat helyett az igény lesz a fogyasztást
meghatározó vezető erő. A fogyasztóknak több szabad rendelkezésre álló bevéte-
lük lesz, és igyekezni fognak jobb minőséget vásárolni vagy a termékek szélesebb
választékából választani, ahogy a magyar életmód változik.” (Philip Morris, Az egri
dohánygyár privatizációjának terve, 1991. január 31., Bates-szám: 2501048981)

A Philip Morris boldogan vállalkozik arra is, hogy kezdetben befektetéseket eszközöl,
hiszen „szívének kedves” a magyar piac:

„Egy ilyen befektetés és fejlesztési program Magyarországon teljes mértékben egy-
beesik a Philip Morris filozófiájával, mely szerint befektet azokba a piacokba, melyek:
• a múltban fogyasztói preferenciát mutattak termékei iránt és a jövőbeni növe-

kedés lehetőségét kínálják...”
(Philip Morris, Az egri dohánygyár privatizációjának terve, 1991. január 31., Bates-
szám: 2501048981)

Természetesen a dohányiparnak feltételei is vannak; a tőke befektetésének ára van,
melyet a mindenkori politikai vezetésnek meg kell fizetnie:

„ÜZLETI FILOZÓFIA
... E filozófia a következő célkitűzéseket foglalja magába, melyek mindegyikét szi-
gorúan be fogjuk hajtani Magyarországon is:
...
• megvédeni a cég és ágazatainak törvényes érdekeit a megkülönböztető vagy 

méltánytalan törvényekkel és gyakorlattal szemben.”
(Philip Morris, Az egri dohánygyár privatizációjának terve, 1991. január 31., Bates-
szám: 2501048994)

A megtelepedő dohánymultiknak számos bokros teendője adódott, hiszen a magyar
állami dohánymonopólium messze elmaradt egy „korszerű" dohányipar elvárásaitól: 

„Mivel a magyar cigarettapiacot inkább a kínálat, mintsem a kereslet vezérli, az ipar
egészében véve híján van marketing-funkcióknak, -képességeknek és -hagyomá-
nyoknak.” (Philip Morris, Az egri dohánygyár privatizációjának terve, 1991. január
31., Bates-szám: 2501048994)
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A Magyarországon mutatott fiatalos lendülettel egyidőben a dohányipar azzal szem-
besült, hogy az Egyesült Államokban és más fejlett demokráciákban (Ausztrália, Új-
Zéland, skandináv országok) a dohánytermékekkel kapcsolatban már bevezetett
törvényi szabályozás átvétele nem várat magára sokáig Európában:

„Bár a kereskedelmi korlátok megszűntek, úgy tűnik, hogy a szabályok alkotta
korlátok elszaporodtak... Hosszú idő alatt ezek a jövedelmező piacok követhetik az
Egyesült Államokban megtapasztaltakat: a volumen csökkenhet, ilyenkor pedig 
a növekedés főként a piaci részesedés által jelentett haszon, az áremelések és 
a kiadások visszaszorítása révén következhet be.” (A Furman Selz Inc beszámolója
a Philip Morris számára, 1992. június, Bates-szám 2031652392)

Az ipar képviselői bizonyára abban bíztak, hogy mindez Magyarországon minél ké-
sőbb következik be. A kezdeti években a fő célkitűzés az volt, hogy a dohányipar 
„a magyar társadalom elfogadott, értékes tagjává” váljon; ezt a célt szolgálta a
döntéshozók körében végzett lobbizás, illetve a társadalom minden egyes rétegének
„meghódítása” szponzorálás, kapcsolatkeresés és -építés, szövetségesek fellelése és
megerősítése, partnerek megkeresése és megerősítése, lobbi- és érdekképviseleti
szervezetek létrehozása révén. 

„Magyarország: … A PM statégiája a továbbiakban is arra fog összpontosítani,
hogy támogatókat mobilizáljon a releváns minisztériumokban, a dohánytermesztők,
valamint más társadalmi szervezetek körében ugyanúgy, mint bizonyos jól megha-
tározott parlamenti képviselők között saját célkitűzéseinek támogatása érdeké-
ben." (Philip Morris, Regionális fejlesztési terv, dátummegjelölés nélkül, vélhetően 
a kilencvenes évek első fele, Bates-szám 2500070169)

A multinacionális dohánycégek fent körvonalazott magyarországi stratégiája hosszú
évekig sikeres volt és bizonyos vonatkozásaiban még ma is az. Bár a cigarettafo-
gyasztás az elmúlt pár esztendőben csökkenni kezdett a kilencvenes évek elején
észlelt mintegy 3200 szál/15 év feletti lakos értékről, a nők és a 18 év alatti fiatalok
között a dohányzás prevalenciájának növekedése még nem állt meg. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a független szakértői adatok szerint évi körülbelül 30
ezer haláleset hozható összefüggésbe a dohányzással Magyarországon, akkor elfo-
gadhatjuk, hogy a dohányzás visszaszorítását célzó kormányzati intézkedések (nem-
dohányzók védelmében hozott törvény, reklámtörvény módosítása, a kátrány- és niko-
tintartalom szabályozása, stb.) nem jöhettek elég korán. Mindezek az intézkedések 
a nemzetközi tapasztalatok szerint hatékonyan csökkentik a dohányosok számát és/
vagy a szokásuk mellett megmaradók által elszívott cigaretta mennyiségét. Az intézke-
dések eredményeként a dohányzás társadalmi költségei mérséklődnek. Az egészség
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iránt elkötelezett döntéshozók és a civil szervezetek szerepe az elért sikerekben nem
kérdőjelezhető meg. Magyarországon is minden olyan lehetőséget meg kell ragadni,
mellyel a dohányzás társadalmi elfogadottsága csökkenthető. A magyar vonatkozású
belső dohányipari dokumentumok további vizsgálata választ adhat arra, hogy megte-
lepedésük után a multinacionális cégek milyen taktikákat vetettek be nálunk termékeik
elterjesztése és profitjuk növelése érdekében: ha ezeket ismerjük, könnyebb őket
semlegesíteni is. Ez pedig elválaszthatatlan része egy átfogó hazai, a dohányzás visz-
szaszorítását célzó intézkedéscsomagnak.

Dr. Szilágyi Tibor
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ő
 
d
o
h
á
n
y
i
p
a
r
i
 
d
o
k
u
m
e
n
t
u
k
o
k



2. fejezet

BÍZZ CSAK MEG 
BENNÜNK!

MI VAGYUNK 
A DOHÁNYIPAR!

Action on Smoking and Health 
(Egyesült Királyság)

Campaign for Tobacco-Free Kids 
(Amerikai Egyesült Államok)

összeállította és írta Ross Hammond és Andy Rowell
külön köszönet Liz Freund-nak és Anne Landman-nek
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A kötetben szereplő rövidítések jegyzéke,
magyarázatokkal*

ASH Action on Smoking and Health [dohányzásellenes szervezet az Egyesült 
Királyságban]

B & W Brown & Williamson

BAT British American Tobacco

CBS Columbia Broadcasting System

CDC Centers for Disease Control and Prevention, Betegségellenőrzési és 
megelőzési központ [az Egyesült Államokban, székhelye Atlantában van]

Comecom Council for Mutual Economic Assistance, Kölcsönös gazdasági 
segítség tanácsa [ismert rövidítése: KGST]

CORESTA Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco, 
Dohányzás ügyekkel kapcsolatos tudományos kutatás együttműködési 
központja

ECOSOC Economic and Social Council of the United Nations, az ENSZ gazdasági
és szociális tanácsa [célja a nemzetek közötti gazdasági és szociális 
együttműködés előmozdítása]

EMRO WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, az EVSZ 
kelet-mediterrán regionális irodája

ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete [angol rövidítése: UN, United Nations]

EVSZ Egészségügyi Világszervezet [angol rövidítése: WHO, World Health 
Organization]

FAO Food and Agricultural Organization, az ENSZ élelmiszer és 
mezőgazdasági szervezete

GCC Gulf Cooperation Council, Öbölmenti országok együttműködési tanácsa 
[Arab-öböl menti országok szervezete]

IARC International Agency for Research on Cancer, Nemzetközi Rákkutató 
Intézet

ICOSI International Council on Smoking Issues, Dohányzással kapcsolatos 
ügyek nemzetközi tanácsa

IMF International Monetary Fund, Nemzetközi Valutaalap [az ENSZ 
szakosodott intézménye]

INFOTAB International Tobacco Information Centre, Nemzetközi 
dohányinformációs központ

*Az eredeti kötetben nincs névmagyarázat. Ezt a magyar olvasók számára a szöveg jobb érthetősége
kedvéért állítottuk össze.
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IOCU International Organisation of Consumer Organisations, Fogyasztók 
szervezeteinek nemzetközi egyesülete

ITGA International Tobacco Growers Association, Dohánytermesztők 
nemzetközi egyesülete

ITL Imperial Tobacco Limited [a BAT egyik leányvállalata, melynek nincs 
kapcsolata az Egyesült Királyság-beli Imperial Tobacco-val]

JMPR Joint Meeting on Pesticide Residues, Peszticidmaradékokkal foglalkozó 
együttes ülés

JTI Japan Tobacco International

Levant Közel-Kelet: történelmi terület a Földközi-tenger keleti partja mentén 
[ide tartoznak főként Libanon és Szíria, de egyesek Görögországot, 
Törökországot, Izraelt és Egyiptomot is e régióhoz sorolják]

MTV Music TV [zenecsatorna]

NAFTA North American Free Trade Agreement, Észak-amerikai 
szabadkereskedelmi egyezmény

NRA National Rifle Association, Nemzeti lövészegyesület

ODA Overseas Development Administration, Tengerentúli fejlesztések 
igazgatósága

PAHO Pan American Health Organization, Pánamerikai egészségügyi szervezet

PM Philip Morris

PMI Philip Morris International

RJR R.J. Reynolds

SEITA Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs, francia dohánymonopólium
[1999. decemberében jelentette be egyesülését a spanyol Tabacalera 
S.A.-val; történetét részletesebben lásd www.altadis.com cím alatt]

SOREPEX jelentős nagykereskedelmi elosztó cég [a BAT közép-afrikai elosztója]

TAC Tobacco Advisory Council, Dohányügyi tanácsadó testület [mai neve: 
Tobacco Manufacturers Association, Dohánygyártók egyesülete]

UAE United Arab Emirates, Egyesült Arab Emirátusok

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, az ENSZ keres-
kedelmi és fejlesztési értekezlete [célja a nemzetközi kereskedelemnek, 
mint a gazdasági fejlődés egyik meghatározó elemének a fejlesztése]

UNIDO United Nations Industrial Development Organization, az ENSZ iparfejlesz-
tési szervezete [célja a fejlődő országok iparosodásának előmozdítása]

USTR United States Trade Representative's Office, az Egyesült Államok 
Kereskedelmi képviseletének irodája

VG norvég napilap [elérhetősége: www.vg.no]

WHA World Health Assembly, az EVSZ közgyűlése
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2.1 Előszó

Bízhat-e bárki is a dohányiparban?

Az utóbbi időben a dohányipar egy igen pénzigényes PR [public relation – a szerkesz-
tő] -offenzívába kezdett, hogy egy megújult, jó útra tért iparnak tüntesse fel magát. Azt
igyekszik sugallani, hogy mivel mélyreható átalakulásokon ment át, nem ítélhető meg
múltbeli tettei alapján. Eltekintve attól a ténytől, miszerint a dohányipar azt kívánja,
hogy 50 évnyi hazugság és csalás után úgy kapjon felmentést, hogy nem adott szá-
mot viselkedéséről, feltehetjük a kérdést, valójában mennyire is változhatott meg ez 
a dohányipar? Szomorú, de egyáltalán nem változott meg.

Hogyan kellene vélekedniük a kormányoknak, a médiának és a társadalom széles
rétegeinek a dohányiparról? Hinnünk kellene a dohányipar állításának, miszerint ő
igenis megváltozott? Jó partnerek lennének az egészségmegőrzésről szóló kampá-
nyokban? Kaphat-e szerepet az ő pénzük a fiatalok dohányzásra való rászokását
megelőző programokban vagy a tudományos kutatásban? Mennyire komolyan kellene
venniük a politikusoknak és újságíróknak a dohányipari cégek érvelését tudományos
és egészségpolitikai kérdésekben? És mindenekelőtt: kellene-e bárkinek is hinni 
a dohányiparnak?

Ebben a beszámolóban bemutatjuk, hogy a tagadás és a kétségek támasztása, a csa-
lás, illetve bizonytalanság és zavar keltése a dohánytermékek kereskedelmének leg-
fontosabb eszközei. Szinte minden olyan területen, amivel foglalkoztak, a cigaretta-
gyártók mást mondtak a nagyközönségnek és a kormányoknak, és egészen mást
irodáik, laboratóriumaik és PR cégeik irodái mélyébe visszavonulva. A dohányzás körül
zajló nagy társadalmi vita nem az olyan őszinte embereknek köszönhető, akiknek csu-
pán a dohányzásról alkotott nézeteik különböznek, hanem dohánycégek által gon-
dosan levezényelt és igen költséges kampány eredménye, melynek eltökélt szándéka,
hogy a profit fontosságát az emberi élet elé helyezzék.

Az Egyesült Államokbeli dohányperek eredményeként több milliónyi oldal belső do-
hányipari dokumentum közzététele kínálta a legmegdöbbentőbb betekintést abba,
hogy valójában mi is folyik a „Nagy Dohányipar” („Big Tobacco”), elsősorban a Philip
Morris és a BAT zárt ajtói mögött. Hisszük, hogy minden állampolgár, aki szakít magá-
nak időt arra, hogy átböngéssze az e beszámoló elkészítésénél használt apró mintányi
anyagot, undorral gondol majd arra, amit a Nagy Dohányiparról megtudott.    
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Megváltoztunk! „Isten veled” a Nagy Dohányiparnak! 
„Isten hozott” a Nagy Dohányiparnak!

A dohányzás már most világszerte az idő előtti halálozás legfontosabb oka, és az em-
beréletben mért veszteség 2030-ra évi 10 millióra fog emelkedni. E tények ellenére 
a multinacionális dohánycégek – különböző fokú meggyőződéssel – megkísérlik ma-
gukat újra szerephez juttatni a probléma megoldásában. Vagy, ahogy a BAT állítja,
„felelősségteljes magatartást” fognak tanúsítani „egy iparon belül, melyet gyakran el-
lentmondásosnak tartanak”.

Ez a beszámoló igazolja, hogy a dohánycégek nem viselkednek felelősségteljesen és
nem kellene bízni bennük, még akkor sem, amikor új utakról beszélnek. A bizonyítékok
igazolják, hogy nem változtak meg. Érvekkel támasztjuk alá, hogy a dohánycégeknek
a változás emlegetésével csak az a céljuk, hogy a valódi változásokat elhárítsák; ezért
nem kellene, hogy szerepet kapjanak a megoldás kimunkálásában, beleértve az EVSZ
„Dohányzásellenes keretegyezmény”-e kidolgozásának nemzetközi egyeztetési folya-
matát. A múlt tanúsága szerint a dohánygyártók mindenkor leginkább azzal foglalkoz-
tak, hogy tönkretegyenek minden olyan kísérletet, mely a keletkezett kárt a termékeik-
kel kapcsolatba hozza, és ezeket a termékeket könyörtelen agresszivitással helyezzék
előtérbe; ez a viselkedés „népegészségügyi háborúhoz” vezetett. 

Azok, akik azt hangoztatják, hogy a dohányipar mostanra tényleg megváltozott, nem
veszik figyelembe jelenlegi magatartását, és a Nagy Dohányipar „trójai kezdeménye-
zéseinek” hosszú történetét.

Ezek a cégek nem változtak meg, ennélfogva nem tudják semmissé tenni az évtizedes
csalásokat sem egy új PR stratégiával, legyen az bármilyen költséges és okos. Nem
kellene hitelt adni annak, hogy most elfogadják a dohányzás és egészség közötti
összefüggéseinek alapjait (például azt a tényt, hogy a dohányzás rákot okoz), amikor
ez a hivatalos tudományos irodalomban már 40 évvel ezelőtt bizonyítást nyert. Néhány
cég ezt még ma is tagadja. Nem dicsőség ma már elfogadni azt, hogy a nikotin addik-
tív, majd azután azt mondani, hogy éppen annyira addiktív, mint amennyire az inter-
net vagy a vásárlás is az. Senkinek sem kellene örömmel fogadni a dohányipar által
szponzorált fiataloknak szóló dohányzás elleni kampányokat, melyek cinikus kísérletek
arra, hogy a dohányzást még inkább felnőttes dolognak mutassák, ami még inkább
vonzó a fiatalok számára. Amint azt a beszámoló záró fejezete bemutatja, a dohány-
ipari cégek továbbra is megküzdenek minden négyzetcentiméterért egy olyan csatá-
ban, mely a cigarettával kapcsolatos igazságért vívódik. Már feladtak olyan abszurd és
védhetetlen állásokat, melyek nevetség és bírósági ítéletek tárgyává tették őket, és
többé nem eredményeztek kiváltságot számukra.
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Az angol Alsóház egészségügyi bizottsága, miután 2000-ben áttekintette a Philip
Morris, a BAT, a Japan Tobacco, az Imperial Tobacco és a Gallaher által felvett új
pozíciókat, összefoglalta a megközelítések feltételezett változását:

„Úgy tűnik számunkra, hogy a cégek egészen addig megkísérelték aláásni a tudo-
mányos konszenzust, amíg a kísérlet már nevetségesnek tűnt. Ennélfogva a cégek 
most általában elfogadják, hogy a dohányzás veszélyes (de még most is olyan szó-
rakoztató érveket helyeznek előtérbe, miszerint az epidemiológia nem egy egzakt 
tudomány, tehát a dohánytermékek által meggyilkoltak száma túlzó lehet); a nikotin 
addiktív voltáról mellébeszélnek és továbbra is megkísérlik aláásni a passzív do-
hányzás veszélyességével kapcsolatos érveket1.”

Miért nem fogadjuk el, hogy a Nagy Dohányipar megváltozott? 

A dohánycégek nem változtak meg, sőt inkább elkezdték erkölcsileg rehabilitálni ma-
gukat. Amikor 40 évnyi csalás nyomainak eltüntetéséről van szó, az elkezdett helyre-
állító akció egyszerűen nem elegendő és egyáltalán nem meggyőző. 

Álljon itt mindaz, amit tudunk:

• A cégek központi célkitűzései – hogy több cigarettát adjanak el és még több 
dohányos legyen – nem változtak, csak megjelenésük és PR stratégiájuk.

• A cégek mindenütt a világon még mindig azon munkálkodnak, hogy a legitim, tu-
dományos bizonyítékokon alapuló népegészségügyi beavatkozásokat aláássák. 

• A cégek továbbra is megtévesztő és kitérő nyilatkozatokat tesznek, amikor a do-
hányzás egészségre gyakorolt hatásairól, a nikotin addiktív voltáról vagy a pasz-
szív dohányzásról esik szó. 

• A dohánycégek csak néhány olyan kisszámú válogatott tényt ismertek el, azokat 
is kelletlenül és fintorogva, melyekhez kétség sem fér. De még ezeket is új fenn-
tartásokkal és szórakoztató kifogásokkal. 

• Miközben azt hangoztatják, hogy változtattak marketing-módszereiken, a do-
hányipari cégek jelenleg is növelik termékeik marketingjére szánt kiadásaikat, 
gyakran olyan módon, hogy a legeredményesebben szólítsák meg a fiatalokat.

• A cégek még ma is szerveznek olyan színlelt egészségügyi kapmányokat, melyek 
hatástalanok.

• A dohányipari cégek folyamatosan ellene szegülnek annak, hogy terméküket 
ugyanúgy szabályozzák, mint más fogyasztásra szánt termékeket.

• A dohányipar alkalmazottai közül még senki sem vonta vissza egyetlen korábbi, 
hamis vagy félrevezető állítását sem.

• A dohányipar részéről még senki sem kért bocsánatot, senki sem mondott le és 
senkit sem rúgtak ki. 
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• A dohányipar egy olyan játékban áll a közegészségüggyel, amit nem nyerhet 
meg: számára ugyanis minden leszokott dohányos egy elvesztett fogyasztó. 
Miért gondolná bárki azt, hogy a dohányipar építően együtt dolgozna kereske-
delmi érdekei ellen?

A valóság az, hogy a dohányipar egyáltalán nem változott meg; csak a PR gépezetét
állította nagyobb fordulatszámra. A dohányipar folytatja termékei aggresszív beve-
zetését a világ minden szegletében. Ha a történelem valamit is megtanított nekünk 
a dohányiparról, az az, hogy csak akkor fog megváltozni, amikor arra kényszerítik és
az a változás csak akkor jön el, ha azt kívülről kierőltetik. A „Dohányzásellenes keret-
egyezmény” ilyen eszköz lehet.

Irodalom:

[1] House of Commons (UK) Health Select Committee, Second Report Session 1999-2000. 
The Tobacco Industry and the Health Risks of Smoking. The Stationery Office, June 2000, para 54, 
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmhealth/27/2702.htm
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2.2 Addikció

A dohányipar több mint 40 éve tudja, hogy a cigarettában lévő nikotin
addiktív.

Dohányipari berkekben régóta felismert tény, hogy a nikotinfüggőség a legfontosabb
oka annak, hogy az emberek folytatják a dohányzást. A gyártók ezt nyilvánosan ta-
gadták, sőt mostában igyekeztek megkozmetikázni az addikció definícióját. Az ipar
fenntartja viszont azt az állítását, miszerint ő sohasem viselkedett félrevezetően a niko-
tin és az addikció vonatkozásában: 

„Mi nem rejtegettünk, ma sem rejtegetünk és soha nem is fogunk elrejteni semmit...
Nincs olyan saját kutatásunk, amely azt bizonyítaná, hogy a dohányzás... addiktív.” 2

(BAT,1996)

Cégen belüli dokumentumok másra engednek következtetni: 

„Első előtételként tehát megállapíthatjuk, hogy a dohányzás elsődleges motiváci-
ója a nikotin farmakológiai hatásaihoz való hozzájutás.” 3

(Philip Morris, 1969) 

„A különböző emberek különböző okból dohányoznak, de az elsődleges ok az,
hogy nikotint juttassanak be a szervezetükbe. A nikotin egy, a dohánynövényből
kinyert alkaloida, egy élettani szempontból aktív, nitrogéntartalmú anyag. Hozzá
hasonló kémiai anyagok a nikotin, kinin, kokain, atropin es morfin.” 4

(Philip Morris, dátummegjelölés nélkül)

„Nézzünk szembe a tényekkel: a cigarettafüst biológiailag aktív. A nikotin egy igen
hatásos farmakológiai ágens. Ezt minden toxikológus, élettanász, orvosdoktor és 
a legtöbb vegyész tudja. Ez nem titok.” 5

(Philip Morrris, 1982)

A dohányipar ahelyett, hogy a cigarettaeladásban résztvevőnek tekintse magát, sok-
kal inkább, legalábbis bizalmasan, a lehető legtetszetősebb módon, a „nikotint eladó
üzlet” résztvevőjének tekintette magát:

„A nikotin addiktív. Tehát mi a nikotin értékesítésével foglalkozunk – egy addiktív
drogéval, amelyiknek a stressz mechanizmusainak elindításában van szerepe.” 6

(Brown &Williamson, 1963)

„Bizonyos értelemben a dohányiparról azt is lehet gondolni, hogy egy specializált,
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nagymértékben szertartásossá vált és stilizált szegmense a gyógyszeriparnak. 
A dohánytermékek, egyedülálló módon, nikotint tartalmaznak és tesznek szabad-
dá, mely egy változatos élettani hatásokkal rendelkező hatékony gyógyszer.” 7

(R.J. Reynolds, 1972)

„Hasznos lehet ennélfogva, ha úgy tekintenénk a dohányiparra, mintha tevékenysé-
gének legnagyobb részét a nikotin (klinikai értelemben vett) alkalmazása tenné ki.” 8

(BAT, 1967)

„... a BAT-nak meg kellene tanulnia, hogy sokkal inkább úgy tekintsen magára, mint
egy gyógyszercégre, nem pedig mint egy dohánycégre.” 9

(BAT, 1980)

Habár a dohányipar harcolt a kormány olyan törekvése ellen, hogy a cigarettát, mint
egy gyógyszert felszabadító eszközt próbálja meg szabályozni, bizalmas belső körök-
ben éppen ez az, aminek saját termékét tekinti:

„A cigarettát nem egy terméknek kell elképzelni, hanem egy csomagolásnak. A ter-
mék maga a nikotin... Gondoljunk a cigarettadobozra úgy, mintha az egy napi ni-
kotinadag tárolódoboza lenne... Gondoljunk a cigarettára úgy, mint ami egy egy-
ségnyi mennyiségű nikotin adagolására szolgál. Gondoljunk egy szippantásra úgy,
mint a nikotin szállítóeszközére... Vitán felül áll, hogy a cigarettafüst a legoptimá-
lisabb szallítóeszköze a nikotinnak, míg a cigaretta a legoptimálisabb adagoló esz-
köze a füstnek.” 10

(Philip Morris, 1972) 

„... a dohányzás legfőbb motivációja a nikotin farmakológiai hatása utáni vágy.
Régen mi az R&D-nél [a „research and development”, azaz kutatás és fejlesztés
rövidítése – a szerkesztő] azt mondtuk, hogy mi nem a cigarettaüzletben vagyunk
érdekeltek, hanem a füst-üzletben. Sokkal félreérthetetlenebb lenne, ha megálla-
pítanánk, hogy a cigaretta a füst szállítóeszköze, a füst a nikotin szállítóeszköze és
a nikotin az a hatóanyag, mely a szervezetben kellemes érzést vált ki.” 11

(Philip Morris, 1969)

„A cigarettának, mint egy lakossági használatra szánt „gyógyszer”-alkalmazási
rendszernek nagyon, de nagyon jelentős előnyei vannak; először is a sebesség. 
A rágyújtást követően 10 másodpercen belül a nikotin már kimutatható az agy-
ban. Már ez előtt is van hatása, mégpedig egy pillanatnyi ütést vagy lökést ad és
jelzi a használónak, hogy a cigaretta „aktív”. Az íz szintén azonnal érezhető, és
hozzáadódik az érzéshez. Egyéb kábítószerek, mint a marihuána, az amfetaminok
és az alkohol lassabban hatnak, és függhetnek a hangulattól.” 12

(BAT, dátummegjelölés nélkül)
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Az irodalomban hivatkozott és a dohányipari dokumentumokban fellelt, állatkísérle-
tekről szóló leírások igazolják, hogy a gyártók igenis tudatában vannak a nikotin addik-
tív tulajdonságainak:

„A majmokat meg lehet tanítani arra, hogy nikotint injekciózzanak be maguknak
pusztán a hatás kedvéért, éppen úgy, mintha más függőséget okozó anyagot, pél-
dául opiátokat, koffeint, amfetamint vagy kokaint injekcióznának be... A nikotinnak
a tüdőn keresztül történő felszívódása éppen olyan gyors, mint a kábítószerélvező
koktéljáé.” 13

(Brown & Williamson, 1973)

Sőt, a Philip Morris olyan vizsgálatokat is végzett patkányokon, melyekkel bizonyítot-
ta, hogy a patkányok maguk adagolnak nikotint saját maguknak, és, hogy a nikotin az
addikciót kiváltó anyagok más alapvető tulajdonságait is hordozza.14

A cégek rájönnek arra, hogy dohánytermékek nikotintartalmának csökkentése vagy
annak teljes kivonása azt eredményezi, hogy a dohányosok leszoknak:

„Ha a fentiek alapján a nikotin a dohányzás sine qua nonja, és ha mi beletörődve
elismerjük a minket kritizálók állításait és lépéseket teszünk termékeink nikotintar-
talmának csökkentése vagy a teljes kivonás irányába, akkor végső soron be is
csukhatjuk a boltot. Ha az a szándékunk, hogy megmaradjunk az üzletben, és a mi
üzletünk az, hogy gyártsuk és értékesítsük a nikotin adagolásának formáit, akkor
egy bizonyos pontnál ellent kell állnunk.” 15

(R.J. Reynolds, dátummegjelölés nélkül)

A dohánygyártók továbbra is tagadják, hogy képesek manipulálni, illetve manipulálják
a cigaretták nikotinszintjét. Belső dokumentumaik mást mondanak. A cigaretták niko-
tinszintjét 

„...nem véletlenül kaptuk meg... Meglehetősen pontosan képesek vagyunk beállíta-
ni a nikotin- és cukorszintet a vezetőség által óhajtott szinte bármilyen értékre.” 16

(BAT, 1963) 

A gyártók felismerik, hogy a nikotin függőséget okozó voltának nyílt elismerésével azon
saját érvüket semmisíthetik meg, hogy a dohányzásról dönteni nem más, mint „szabad
választás”: 

„...Az egész addikció-ügy a vádemelő ügyészek leghatékonyabb fegyvere, amit egy
tüdőrák/cigaretta ügyben felhasználhatnak. Nem védhetjük tovább a rendszeresen
folytatott dohányzást azzal, hogy ez „szabad választás”, ha az illetőben hozzászo-
kás alakult ki.” 17

(Tobacco Institute, Dohányintézet, 1980)

„Bizonyos mértékig a szabad választás köré felépített érvrendszer megsemmisül
azon az alapon, hogy az addikció létezik. A veszély az, hogy ez az érv jelentősen
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megerősödik és további szigorításokat fog eredményezni a termékleírásoknál és
nagyobb veszélyt jelent majd a perekben.” 18

(Brown & Williamson, 1973)

„Azt sugallták, hogy a cigarettázás a leginkább hozzászokáshoz vezető viselkedés-
forma, és a nikotin a legaddiktívabb szer. Kétségtelenül nagyszámú dohányos foly-
tatni fogja a dohányzást, mert képtelen lesz leszokni róla. Ha abba tudnák hagyni,
akkor abba is hagynák. Nekik már nem mondhatjuk azt, hogy válasszanak felnőtt
módjára.” 19 

(BAT, 1980)

Tehát a nyilvánosság előtt a gyártók azzal érvelnek, hogy a nikotin az íz miatt fontos és
távolról sem addiktív:

„Az állítás, miszerint a cigaretta elszívása fizikai dependenciát okoz, egyszerűen egy
minden bizonyítékot nélkülöző kísérlet arra, hogy a dohányzást valamilyen módon
megkülönböztesse más szokásoktól... Azok az állítások, hogy a dohányosok füg-
gőségben szenvednek, ellentmondanak a józan észnek és annak a ténynek, hogy
minden nap számos dohányos lemond szokásáról.” 20

(Dohányintézet, 1988)

„Azok, akik a dohányzást addikciónak titulálják, világnézeti és nem tudományos
megfontolásból teszik.” 21

(Philip Morris, 1996)

Ez a tagadó magatartás 1994-ben, a dohányipari vezetők Egyesült Államokbeli kong-
resszusi meghallgatásán csúcsosodott ki, amikor a hét legnagyobb amerikai dohány-
gyár vezetői mindannyian azt vallották, hogy a nikotin nem addiktív: 

„Nem hiszem, hogy a nikotin addiktív.” 
(Thomas Sandefur, Brown & Williamson)

„Azt hiszem a nikotin nem addiktív.” 
(William Campbell, Philip Morris)22

A 90-es évek végén, amikor ezek a terhelő belső dokumentumok napvilágra kerültek,
a dohánygyártók igyekeztek mellébeszéléssel és az addikció jelentésének másképp
értelmezésével reagálni a fejleményekre; szerintük a vásárlás és az internet is ugyan-
olyan addiktívnak tekinthető: 

„Az addikció jelentése tág és változó. Az emberek hozzászoknak az internethez.
Másokban hozzászokás alakul ki a vásárlással, szexuális élettel, a tea vagy kávé
fogyasztásával szemben. Az én álláspontom az, hogy a dohányzás nem addiktív,
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csak viselkedésformáló.” 23

(Tobacco Marketing Association, Dohánymarketing Egyesület, 1998)
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2.3 Reklámozás

A dohányipar mindig azt tartotta, hogy a reklám egyetlen feladata, hogy
rábeszélje a fogyasztókat a márkaváltásra, és a reklám az összfogyasztást
nem befolyásolja.

Clive Turner, a Dohányipari Tanácsadó Testület (Tobacco Advisory Council) képviselő-
jeként megismétli az ipar álláspontját: 

„Természetesen a dohányreklámok nem bátorítják rászokásra a nemdohányzókat,
sem több cigaretta elszívására a dohányzókat, és a napnál is világosabb, hogy, ha-
csak nem vagy dohányos, a dohányreklámnak vagy a szponzorálásnak egyáltalán
nincs a cigarettavásárlásra rábeszélő vagy azt motiváló hatása.” 24

(1986)

Ellenben Emerson Foote – a McCann-Erickson korábbi ügyvivője, mely cég dollár-
milliókra rúgó üzleti kapcsolatban állt a dohányiparral – szerint:

„A dohányipar művészien fenntartotta azt az állítását, mely szerint a dohánytermé-
kek reklámjának nincs hatása az összes értékesítésre. Ez egy teljes és abszolút
nonszensz. Az ipar tudja, hogy ez nonszensz. Magam mindig jól elszórakozom
azon a hitegetésen, hogy a reklám, amely lényegében minden más termék esetén
növeli a fogyasztást, valahogy csodával határos módon nem működik a dohány-
termékek esetén.” 25

(1988)

Elővigyázatlanul nyilatkozott Gareth Davis, az Imperial Tobacco ügyvivője, aki egy
Egyesült Királyság-beli reklámtilalom-javaslatot kommentálva ezt mondta:

„Természetesen teljes mértékben ellene vagyok bárminek, ami egy felnőttek által
használt, törvényesen előállított termék fogyasztását próbálja meg csökkenteni.” 26

(1997)

A valóság az, hogy az ipar retteg attól, hogy nem reklámozhatja termékeit. A Philip
Morris szerint:

„A reklámozás alapvetően fontos ahhoz, hogy növelni tudjuk azon földrajzi terüle-
teket, ahol termékeinkkel jelen vagyunk, és ahhoz, hogy képesek legyünk fenntar-
tani termékeink kiváló imázsát.” 27

(Philip Morris, 1993)

Egy 1990-es Philip Morris dokumentum a dohányipart fenyegető veszélyekről beszél:
„A ránk nehezedő nyomás félelmetes gyorsasággal nő... Nagyon is lehetséges,
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hogy amennyiben nagyon gyorsan nem változtatjuk meg egész szemléletmódun-
kat, és nem kezdjük el forrásainkat sokkal intelligensebb módon felhasználni, akkor
megérhetjük, hogy 12 hónap alatt simán búcsút mondhatunk termékeink reklámo-
zásának és a szponzorálásnak, azaz marketing-lehetőségeink nagy részének, és
ezzel szabadságjogainknak a legfontosabb piacainkon... A vereség fertőző, akár-
csak a félelem. Ha az emberek megérzik a levegőben, hogy megadjuk magunkat,
az egész működésünk összeomlása igen gyorsan elkövetkezhet. Dél-Vietnam ösz-
szeomlása élő példa erre.”

A dokumentum javaslatot tesz „a háború megnyerésének tervére” is. Ezen belül:
„Folytassuk az offenzívát olyan ötletes, befolyást gyakorló reklámkampányok se-
gítségével, melyekben felhasználjuk a világ vezető személyiségeit, akik a legjobb
érveket fogják felsorakoztatni több témában... Meg kell erősíteni és szélesíteni kell
együttműködő partnereink körét, hogy ellene tudjunk szegülni a reklámozás és 
a szponzorálás betiltása kísérleteinek.”

Ami miatt a reklám nagyon fontos:
„Ha valaki a jelenlegi trendeket pesszimistán szemléli, a dohányipar két éven belül
elveszítheti szinte teljes politikai ütőképességét. Túlzás lenne? Nem igazán. Ha
lemondunk a reklámozásról és szponzorálásról, a legtöbb vagy akár az összes
szövetségesünket elveszíthetjük a médiában és politikai életben... Könnyen ebbe 
a helyzetbe kerülhetünk az elkövetkező két évben, vagy akár rövidebb idő alatt is,
ha a szigorítások jelenlegi üteme világszerte folytatódik. Nem kell sok képzelőerő
ahhoz, hogy ennek milyen következményei lehetnek a részvényeink árfolyamára,
hogy a jó hírünket ne is említsem... A milliárdokhoz viszonyítva, amelyeket elve-
szíthetünk, a kereskedelmi és erkölcsi tartásunk visszaszerzésére költendő anya-
giak őszintén szólva nevetséges összegek lennének. Most érett meg az idő arra,
hogy felülkerekedjünk e romló helyzeten.” 28

(Philip Morris,1990)

Fritz Gahagan, aki valaha a dohányipar marketing-tanácsadója volt, bepillantást enged
abba, hogy hogyan is kezelte a dohányipar az egyik legkezelhetetlenebb dilemmáját: 

„A probléma az, hogy miként add el a halált. Hogyan adj el egy mérget, amely éven-
te 350 ezer, naponta ezer ember halálát okozza. Ezt a nagy, szabad természettel
teszed... a hegyekkel, a nyílt természettel, a vizükkel, a partot mosó tavakkal. Ők 
[a dohánycégek] egészséges fiatal emberekkel teszik ezt. Erős, egészséges em-
berekkel teszik ezt. Hogyan lehetne egy cigarettafüst-gomolyagnak bármilyen
káros hatása egy ilyen helyzetben? Nem is lehet neki – hiszen túl sok a friss levegő,
túl egészséges minden – túl sok sugárzó fiatalság és vitalitás. Ez az, ahogyan ők
csinálják.” 29
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A legtöbb dohányreklámnak abszolút semmi köze nem kell legyen a cigarettához; ezt
demonstrálják a Marlboro-nak, a világ legjobban menő márkájának hirdetésére vonat-
kozó kreatív irányelvek: 

„Minden egyes Marlboro-reklámot az alábbi kritériumok szerint kell megítélni: szto-
ri-érték, eredetiség, férfiasság, melyeket olyan értékek közvetítenek, mint a sza-
badság, a határtalan lehetőségek, az önelégedettség, a sors fölötti uralkodás és 
a természettel való harmónia.” 30

(Philip Morris, dátum nélkül)

A sport szponzorálása bizonyítottan hasznos eszköze annak a dohányipari kísérletnek,
hogy a dohányzást egészséggel, életerővel és rettenthetetlenséggel kapcsolja össze.
Amint ezt egy R.J. Reynolds-vezető hangsúlyozta:

„Mi a cigarettaüzletben utazunk. Mi nem a sport-bizniszben vagyunk benne. Mi 
a sportot egy, a termékeink reklámozására alkalmas sugárútnak tekintjük... Válasz-
tunk egy területet, ahol egy eseményt marketing-célra használunk fel. Mérjük meg
az eladásokat az esemény előtt és után, és látni fogjuk, hogy az eladások meg-
nőttek.” 31

(1989) 

A dohányipar világszerte szponzorál sporteseményeket és klubokat:
„A Marlboro-labdarúgó kupa Hong Kongban és Kínában, a világkupákhoz kapcso-
lódó hirdetések vagy a bevezető Marlboro-dinasztia kupa tökéletes példák arra,
ahogyan mi a Marlboro-t kedvelt ázsiai sportokkal kapcsoljuk össze, és úgy tüntet-
jük fel a Marlboro-t, mint Ázsia labdarúgása fejlődésének első számú támogatóját.”32

(Philip Morris, 1990)

Szintén rendkívül találékonynak bizonyultak a törvényi szigort megkerülő utak megtalá-
lásában:

„Egy másik jelentős promóció Törökországban a Világkupa köré összpontosult. 
A labdarúgás messze a legnépszerűbb sportág Törökországban, és a Világkupa túl
jó lehetőség volt ahhoz, hogy elszalasszuk. Azonban szerzői jogi vonatkozások és
a törvényi szabályozás miatt a Marlboro nem tudott volna résztvenni a Világkupa
promóciójában. Ezért mi egy kiadóhoz fordultunk, hogy megkerüljük a problémát...
Az ötlet ezúttal az volt, hogy készítsünk egy jó minőségű 36 oldalas Világkupa-
Kalauzt, amit a lap ad ki és a Marlboro szponzorál. Ez a megközelítés mentes volt
mindenfajta törvényi problémától, de így is elértük célunkat, azaz összekapcsoltuk
a terméket a Világkupával... Annak érdekében, hogy meghozzuk a közönség étvá-
gyát és szájról-szájra terjedő publicitást eszközöljünk, a PM szervezői kiszállítottak
és a legfontosabb meccsek stadionjai előtt szétosztottak 10 ezer darab Kalauzt, 
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a kocsmákban és kávézókban pedig egy doboz Marlboro felmutatása ellenében
tették ugyanezt.” 33

(Philip Morris, 1990)

A Világkupához kapcsolt hirdetések használatát máshol is elterjesztették:
„Törökországhoz hasonlóan a középkeleten is a foci a legszívesebben űzött sport-
ág. Ezért felvettük a kapcsolatot egy vezető kuwaiti sportújság, az Al-Riaydhi szer-
kesztőségével, hogy adjunk ki egy minőségi Világkupa-Kalauzt: egy olyan harminc
oldalas szupplementumot, mely fiatal felnőtt arabokhoz szól és tartalmaz egy reklá-
mot is. A főnyeremény egy utazás volt az Olaszországban rendezendő világbajnok-
ságra, míg a többi nyertes legújabb típusú nagyképernyős tévékészüléket nyert... 
A kalauz színes és képekben gazdag volt, a Marlboro márkát minden oldalon tartal-
mazta. A kiadvány közepén egy tekintélyes hat oldal terjedelmű, az arab hazafias-
ságra hivatkozó hirdetést helyeztünk el... Összesen 260 ezer példányt gyártottunk
a kalauzból, mely így a középkelet legnagyobb számban megjelent magazin-mel-
léklete lett.” 34

(Philip Morris, 1990)

A motorsportok egy másik kulcsterülete a dohányipari szponzorálásnak. Az 1990-es
taiwani „Marlboro Superbike Show” jól meghatározott célja az volt 

„...hogy megerősítse a Marlboro márkaimázsát az izgalommal, vitalitással és férfi-
assággal összefüggésben, elsősorban a fiatal felnőtt fogyasztók körében.” 35

(Philip Morris, 1990)

„Malajziában a helyi reklámszabályozások nem teszik lehetővé az amerikai cowboy
szerepeltetését a sugárzott mediában. Ezért elhatároztuk, hogy a Marlboro-nak 
a sport világával való kapcsolatát hasznosítjuk mint reklámhordozót a televízióban,
közterületeken és újságokban azért, hogy a Marlboro imázsát a márkának a nem-
zetközi motorsportban való részvétele köré felépítsük...” 36

(Philip Morris, 1990)

Barrie Gill, a Bajnokság Sportspecialisták Kft. (Championship Sports Specialist Ltd.)
nevű, sportszponzorálással foglalkozó cég ügyvivője elmagyarázza, hogy mi az oka 
a dohányiparnak a motorversenyek iránt mutatott érdeklődésének: 

„Ez az ideális sport a szponzorálásra. Varázsereje van és világszerte közvetítik a te-
levízióban. Tíz hónapon keresztül tart, 16 futamja van a világ 14 országában, a piló-
ták 16 országból származnak. A labdarúgás után a legfontosabb nemzetközi sport-
ág. A világon mindenütt figyelnek rá, szívesen fogadják, médialefedettsége teljes és
kéthetente 600 millióan nézik a televízióban.... Macho-s dolog, izgalmas, színes,
nemzetközi, elbűvölő.... azért vannak ott [a dohánycégek], hogy láthatóvá tegyék
magukat. Azért vannak ott, hogy cigarettát adjanak el.” 37 (1984)
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Egy R.J. Reynolds dokumentum alátámasztja ezt az álláspontot:
„Malajzia, Key Camel Issue 1989 (alapvető Camel-tennivaló 1989-ben): Oltsd be 
a márkát a Forma-1 kortársiasságával, varázserejével és izgalmával.” 38

(R.J.Reynolds, 1989)

A dohánygyárak sportszövetségeket is szponzorálnak, ha érdekük úgy kívánja:
„Szponzoráltuk az Ázsiai, csendes-óceáni- és óceániai sportközgyűlést (Asia Pa-
cific and Oceana Sports Assembly) azért, hogy gyarapítsuk szövetségeseink szá-
mát a sportéletben; azóta kapcsolatot építettünk ki ennek elnökével, hogy együtt
áttekintsük a szponzorálási lehetőségeket, és a sport területén aktív fontos kap-
csolattartókat azonosítsunk a különböző országokban. Legutóbb ez a szövetség
tette lehetővé a legfontosabb koreai sportszövetségekkel való kapcsolatfelvételt.” 39

(Philip Morris, 1989)

A sportesemények és egyesületek szponzorálásán túl az iparnak egyéb lehetőségei is
vannak arra, hogy magát vonzóvá tegye a fiatalok számára:

„Bár a sport messze a legjobb útja annak, hogy legfőbb dohányos célközönségün-
ket magunkhoz vonzzuk, kipróbáljuk és befolyásoljuk, de mégsem az egyetlen. 
A nemzetközi filmalkotásoknak és videóknak szintén óriási a vonzerejük fiatal felnőtt
ázsiai fogyasztóinkra.” 40

(Philip Morris, 1990)

„[Svájcban] A zene a második promóciós témáink között, és a Marlboro jelentős
mértékben részt vesz ebben…. E koncepció valódi haszna a személyes kapcsolat
minősége, ami biztosítja, hogy a Marlboro és a zene elválaszthatatlanul összekap-
csolódjon egymással célcsoportunk emlékezetében.” 41

(Philip Morris, 1990)

„Minden egyes regió szó szerint több száz helyi és regionális promóciót bonyolított
le, a legkülönbözőbb területeken a művészetektől, a zenén át egészen a akadé-
miai díjakig és versenyekig. Túl sok van belőlük ahhoz, hogy mindegyikre kitérjünk. 
A több országra kiterjedő promóciók közül a legfigyelemreméltóbb a dzsessz-ze-
nészek Philip Morris szupercsapata (Philip Morris Superband) volt, amelyik fellépett
Ausztráliában, a Fülöp-szigeteken, Japánban és Kanadában, és az a különleges
Marlboro Szupercsapat, mely Spanyolország négy városában koncertezett. A mé-
dia részéről minden egyes piacon óriási volt az érdeklődés a „szuperbandák” iránt,
a médialefedettség kiterjedt a televíziós és rádiós „speciális híradásokra” Ausztráliá-
ban, Japánban és Spanyolországban.” 42

(Philip Morris, 1986)
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Mivel a reklámozásnak óriási jelentősége van a dohányipar terjeszkedésében, a do-
hánycégek minden eszközt bevetve küzdenek a dohányreklámozást szigorítani vagy
betiltani igyekvő kísérletek ellen:

„Ecuadorban elfogadtak egy, a dohánytermékek reklámozását betiltó törvényt, de
miután az összes latin-amerikai újságírót és számos nemzetközi szervezetet moz-
gósítottunk, az elnök megvétózta azt.”
„...További törvény tiltás várható Costa Rica-ban is, de reméljük, hogy ezt is vissza
tudjuk verni. Ellenben módunkban áll sporteseményeket szponzorálni. Megkaptuk
ugyanis a Costa Rica-i kormány hallgatólagos beleegyezését, és így néhány ese-
ményt szponzorálunk is.”
„...Venezuelában sikerült leállítanunk egy nagyon ártalmas önszabályozó reklám-
kódexet, és most részt veszünk egy újnak a kialakításában. A Szenegálban foly-
tatott munkánk gyümölcse egy új reklámrendelet, mely egy korábbi teljes tilalmat
váltott fel.” 43

(Philip Morris, 1986)

A dohánygyártók felhasználják politikai kapcsolataikat, hogy a reklámtiltások ellen
küzdjenek:

„A „Pánarab Média egyesület”-en keresztül lobbizunk a Tihama-nál (a legfontosabb
szaúd-arábiai kiadó és reklámügynökség), hogy álljon ellent a reklámtilalom javas-
latnak. A Surrey/Morse kapcsolatait használjuk fel arra, hogy a PM üzeneteit eljut-
tassuk az szaúd-arábiai barátaikhoz és egyes különleges Szaúd-Arábiában állomá-
sozó Egyesült Államokbeli kormánykapcsolatokhoz.” 44

(Philip Morris, 1985)

Amikor fokozott nyomással találják szembe magukat, a dohányipari cégek gyakran fel-
ajánlják, hogy félmegoldásokat vagy önkéntes szabályokat vezetnek be: 

„... a párbeszéd megindításával és néhány jelentéktelen engedménnyel az ipar leg-
alább két-három további évre megmenekülhet a súlyos törvényi szabályozástól.” 45

(Philip Morris, 1976) 

„Az ipar elkészít egy kódexet [Pakisztánban], ... amit aztán fel lehet majd használni
úgy a lobbizás eszközeként, mint a formális törvényi szabályozás bevezetése ellen
szóló érvként.” 46

(Philip Morris, 1994) 

„... Be kell fejezni az utak mentén elhelyezett cigaretta-óriásplakátok eltávolítását 
a dubai-i Abu Dhabi sugárúton, és kovácsoljunk tőkét e minimális engedményből
mondván, hogy ez egy példája az ipar önszabályozásának.” 47

(Philip Morris, 1992)
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Az elmúlt két évtizedben a gyártók a reklámszigorítások erősödésére „márkakiterjesz-
téssel” válaszoltak:

„Minden cégnek meg kell vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy olyan nem-dohány-
termékeket és szolgáltatásokat találjon, amelyek felhasználhatók a márka vagy 
a gyártó nevének kommunikálására, a hozzájuk tartozó vizuális azonosítójegyek-
kel együtt. Ez valószínűleg egy hosszú távú és költséges művelet, de az elv ennek
ellenére az, hogy a cigarettaáruk hatékonyan legyenek népszerűsítve akkor is, ami-
kor a kommunikáció mindenféle közvetlen formája meg van tiltva.” 48

(BAT, 1979) 

A BAT azt tervezte, hogy megvizsgálja 
„... milyen lehetőségek vannak egy másik partnerrel való együttműködésre, hogy
TV és rádióreklámot sugározzanak egy azt tiltó országba.” 49

(BAT, 1979)

Időközben a Philip Morris Libanonban néhány igen újszerű tervet készített a Marlboro
reklámozására: 

„Marlboro Alagútbejárat Program: a Marlboro márkanév elhelyezése két fontos ala-
gút bejáratánál „Vezess biztonságosan” felirattal. Az alagút világítási rendszerét 
a fent említett jelzések elhelyezése fejében a PM-nek kellene finanszíroznia.
Marlboro gyalogos-felüljáró program: öt gyalogosfelüljáró felújítása Bejrút központi
részében, melynek ellenében Marlboro márkanévvel ellátott feliratok kerülnek elhe-
lyezésre „Közlekedj biztonságosan” felirattal... 

Marlboro sétánypad program: Marlboro felirattal ellátott padok elhelyezése a leg-
népszerűbb bejrúti tengerparti sétányokon... Marlboro útjelzőtábla program: útjelző
táblák elhelyezése Bejrút központi részében a főútvonalakról illetve autópályákról 
a központi/jelentős városrészekbe vezető utak jelzésére. Az útjelzőtáblák szintén
Marlboro márkajelzéssel legyenek ellátva.”

A „Márkakiterjesztés program” címszó alatt a gyártó javasolja, hogy: 
„Tanulmányozni kell a Marlboro Classics ruházati cikkek bevezetését Libanonban.
Ez olyan időpontban történik, amikor egyre több dohányzásellenes kampányt és
különböző tevékenységeket valósítanak meg.” 50

(Philip Morris, 1993)
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2.4 Mezőgazdasági vonatkozások és a Dohánytermesztők
nemzetközi egyesülete  

Éveken keresztül a dohányipar azzal foglalkozott, hogy felsorakozzon 
a dohánytermesztők és a dohánytermesztéssel foglalkozó országok mögé,
és tegye ezt a dohányzás visszaszorítását célzó törekvések
meghiúsításának egyik eszközeként. 

A dohányipar kételemű stratégiát fogadott el, mely magában foglalta: 
a. a dohánytermesztés gazdasági jelentőségének és a dohányzás visszaszorítását 

célzó intézkedéseknek a globális keresletre kifejtett hatásának eltúlzását, és 
b. az EVSZ céljainak és programjainak félreértelmezett bemutatását. E stratégia 

véghezviteléhez, az ipar egyrészt közvetlenül szimpatizáns politikusokkal és üz-
letemberekkel működött együtt, illetve közvetett úton, saját maga által kreált és 
finanszírozott „frontcsoportokon” keresztül lépett akcióba. A stratégia legna-
gyobb részét a gyártók olyan szervezeteken keresztül koordinálták, mint az 
ICOSI, az INFOTAB és a Mezőgazdasági- és dohányszolgálatok (Agro-Tobacco
Services). 

A 70-es évek végéig a dohányipar azzal érvelt, hogy: 
„A célországokban tudatosítani kell... a dohányzásellenes intézkedések által a gaz-
daságaikra gyakorolt hosszú távú negatív hatást... a dohánytermesztő országo-
kat saját dohánylevél-felvásárlóinkon keresztül kell megközelítenünk, nem pedig az
adott országban működő, cigarettagyártással foglalkozó érdekeltségeinken ke-
resztül. Ennek az az előnye, hogy az adott országhoz az illető ország mezőgaz-
dasággal foglalkozó erői közelítenek, olyan emberek, akik maguk is a harmadik
világ országaihoz tartoznak, nem pedig egy már támadások kereszttüzében álló
ipar, vagyis olyan multinacionális vállalkozások, melyek csak a saját mértéktelen
profitjukkal foglalkoznak.” 51

(BAT, 1979) 

Az ipar úgy határozta meg a „dohánylevél-felvásárló iparnak elsősorban a fejlődő
országokban való mobilizációját,” mint kettő közül az egyik olyan „életképes nyo-
másgyakorlásra alkalmas pontot”, amely „az EVSZ-szel való elbánásra” alkalmas.52

(R.J. Reynolds, 1981) 

A dohányipari dokumentumokból kiderül, hogy szükség volt 
„a szövetségesek sokkal hatékonyabb mobilizációjára a dohánytermesztés, a reklá-
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mozás és a média területén” 53 (B & W, 1983) és ugyanakkor „a világ mezőgazda-
sági lobbijának mobilizációjára”.54

(INFOTAB, 1989)

A IV. Dohányzás és Egészség világkonferencia alkalmából egy akciótervet javasoltak,
amelyik „megelőző csapásra” alkalmas. A terv azt javasolja, hogy:

„… kerülőúton, illetve közvetetten kapcsolatot kell találni az EVSZ harmadik világ-
beli vezetőivel, hogy figyelmeztessük őket arra, hogy az EVSZ markáns dohány-
zásellenes álláspontjának káros hatása lehet országaik gazdasági jólétére.” 55

(ICOSI, 1979)

A 80-as évek közepén a dohányipar találkozót szervezett a nemzetközi nyersdohány-
felvásárlók képviselőivel, hogy megkérje őket, hogy segítsenek „semlegesíteni” az
EVSZ tevékenységeit. A dohányipar egyik előadója megjegyezte, hogy ők: 

„... szeretnék, ha röviden visszatérnénk ahhoz az átdolgozott előadáshoz, melyet
néhány mezőgazdasági és más miniszter előtt fogunk tartani. Ezekben az előadá-
sokban rá fogunk világítani saját dohányiparuknak az EVSZ és az ENSZ egyéb szer-
vezetei, például az UNCTAD és az UNIDO általi fenyegetettségére... Hangsúlyozni
fogjuk, hogy egy, az országaik gazdasága szempontjából olyan fontos iparágat ért
folyamatos támadásokat nehéz lesz megállítani vagy ellensúlyozni. Hangsúlyoz-
nunk kell továbbá e támadások „protestáns” és elhibázott természetét és a tényt,
hogy ezek teljes mértékben elhanyagolják azon problémák nagy részét, melyeket 
a harmadik világ prioritásként kell, hogy kezeljen, például a szegénység, alultáplált-
ság és a lakásgondok... Vajon nemzetközi szinten fel vannak-e készítve a kormány-
közi szervezetekhez (ENSZ, Európai Közösség, stb.) és a főbb országok külképvi-
seleteihez akkreditált mezőgazdasági attaséik arra, hogy nyomon kövessék a kü-
lönböző, a tervezés vagy végrehajtás stádiumában levő dohányzásellenes tevé-
kenységeket… és felhasználják értesüléseiket és segítségüket olyan stratégiák és
akciók kidolgozásához, melyek alkalmasak az ilyen tevékenységek semlegesítésére
vagy mérséklésére?” 56

(INFOTAB, 1984) 

A Philip Morris láthatóan igen elégedett volt az ipar által elért eredményekkel:
„Szintén több országban segítettünk megszervezni a termesztőket. Az ő segítsé-
gükkel az iparnak például hatékonyan sikerült a FAO-t eltántorítani korábbi dohány-
zásellenes álláspontjától. Sőt, a FAO álláspontja ebben a kérdésben 180 fokos
fordulatott vett. Azok az országok, ahol szorosan együttműködtünk a dohányter-
mesztőkkel, és amelyeknek nagy szerepük volt ennek az álláspontnak a megvál-
toztatásában, az alábbiak: Malawi, Zimbabwe, Thaiföld és Argentína.” 57

(Philip Morris, 1985)
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Ezen túlmenően, Törökországban a Philip Morris kifejtette, hogy:
„... keresni fogunk és betanítunk egy menedzsert a testületi ügyek intézésére. Ez 
az egyén kezdetben arra fog figyelmet fordítani, hogy meghatározza és kapcso-
latba kerüljön a török dohányiparnak a piac szempontjából fontos vezetőivel, hogy
eközben megtanulja a kormány döntéshozatali mechanizmusait és kapcsolatokat
építsen ki a döntéshozókkal, illetve olyan lehetőségeket találjon, melyekkel csend-
ben egy pozitív testületi imázst tud kialakítani a Philip Morris-ról. Különös figyel-
met kell fordítani a dohánytermesztők vezetőivel való kapcsolatok kiépítésére.” 58

(Philip Morris, 1987) 

A Dohánytermesztők nemzetközi egyesülete

A 80-as évek végén, amikor a dohánytermesztők még nem voltak eléggé azonos
hullámhosszon ahhoz, hogy a dohányipart szolgálják, a vezető dohánycégek „a világ
mezőgazdasági lobbija mobilizációjának” 59 elérésére törekedtek. (INFOTAB, 1989)
Ennek eszközeként találták ki a ma is igen aktív Dohánytermesztők nemzetközi egye-
sületét (ITGA):

„A gyártók az INFOTAB-on keresztül ellenőrzik a szervezet közvetlen finanszírozá-
sát, és így módjuk lenne biztosítani, hogy az tartja magát a megfelelő politikához.
Az ITGA rendelkezik majd azzal a megfelelő eszközzel, mellyel azokat az idióta
termék-helyettesítési programokat [az EVSZ és egyéb nemzetközi szervezetek át-
fogó dohányzásellenes programjai részeként gyakran felvetődő lehetséges meg-
oldás – a szerkesztő] megsemmisíti. Az ITGA jelentené azt a front-csoportosulást,
mely az EVSZ felé irányuló, a harmadik világbeli országokból kiinduló lobbitevé-
kenységeinket fedezné, és megszerezné azon nemzetek támogatását, melyek 
a multinacionális vállalatokhoz ellenségesen viszonyulnak. Az általunk előtérbe he-
lyezett ITGA aktiválni tudná a regionális agrárlobbikat, melyek most még nagyon
gyengék és ellenállnak az ipar nyomásának.” 60

(BAT, 1988)

„Az ITGA-nak egy befelé forduló és eredményt felmutatni nem tudó kereskedelmi
egyesületből egy proaktív, politikai szempontból is hatékony szervezetté való át-
alakításához szükséges eszközök rendelkezésre bocsátásával az ipar megterem-
tette annak lehetőségét, hogy erkölcsi hátteret szerezzen több alapvető dohány-
zással kapcsolatos ügyben… Az agrár-dohány platform alapvető pillérei: 
a. a dohánytermesztésből származó gazdasági haszon, főleg a fejlődő országokban,
b. a társadalmi haszon, mint például a vidéki foglalkoztatás, és 
c. az általános mezőgazdasági fejlődéssel kapcsolatos haszon, mely a dohányter-

mesztésből származik. Az agrár-dohány lobbi erőfesztítéseinek elsődleges cél-
pontja az EVSZ és a FAO volt.” 61

(BAT, 1991)
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Az ITGA feletti, a dohányipar által elérni kívánt ellenőrzés mértéke kiderül abból az em-
lékeztetőből, mely a Tobacco Forum próbaszámáról szól, melyet „negyedévente az
ITGA égisze alatt” kívántak megjelentetni. A kiadvány 

„... arra szolgál, hogy az agrár-dohány érdekek szócsöve legyen. A kiadvány vi-
lágszerte eljut majd az EVSZ és FAO tisztségviselőihez, az országok egészségügyi
és agrárminisztereihez és a média mintegy 2400 kulcsszereplőjéhez… A „Tobacco
Forum” egy 100%-ban INFOTAB-termék, és így olyan tartalmat tud garantálni, mely
a támogató vállalatok számára elfogadható.” 62

(BAT, 1990) 

Egy BAT dokumentum, mely kiemeli, hogy „a gondot világméretű szerveződésük hiá-
nya és bizonyára forráshiányuk jelentette”, megjegyzi, hogy

„... a termesztők támogatása felbecsülhetetlen értékű lesz az ipart kritizálókkal foly-
tatott harcunkban. Valójában már használtuk őket arra, hogy segítsenek bennünket
eligazítást adni a WHA-ba és a FAO-hoz delegált küldötteknek. Az ő egyedüli remé-
nyük a hatékony működésre a pénzügyi támogatás.” 63

(BAT, 1988)

A dokumentumokból kiderül, hogy a BAT finanszírozta az ITGA-t: 
„Az önök Ulrich Herternek címzett levelét elküldték nekem, mivel az ITGA finan-
szírozását a British American Tobacco cég biztosítja. Örömmel aláírjuk a 30 ezer
fontnyi összeget, de van néhány feltételünk:
a. A BATCo egyetért az 1993-as év célkitűzéseivel
b. Beleegyezésünk nélkül Mr Oldman nem látogatja meg a Kormányokat ott, ahol 

a BATCo-nak van egy működő vállalata
c. A célkitűzések elérése felé való előrehaladást hat hónap után áttekintjük
d. Az év során egy jelentős kiadvány megjelentetését várjuk el.

Feltételezve, hogy a fent leírtakkal egyetért, javaslom, hogy David Bacon beszélje
meg Martin Oldmannal az 1993-ra tervezett programot, hogy előzetesen meg tud-
junk egyezni.” 64

(BAT, 1992)

Az ITGA nagyon hasznos eszköznek bizonyult a dohányipar számára abban, hogy
közvetett módon befolyásolja a kormányokat: 

„… az INFOTAB-bal együttműködve intézkedtem afelől, hogy egy, az ITGA által
jegyzett levél, a FAO júniusi „A dohánytermesztés gazdasági következményei” című
tanulmányával együtt kerüljön szétosztásra az EMRO végrehajtó bizottsági ülésé-
nek résztvevői között... Teheránban (Irán).” 65

(Philip Morris, 1989)

4
1

M
e
z
ő
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„Az ITGA-n keresztül egy, a FAO „A dohánytermesztés gazdasági jelentősége”
című beszámolóját és egyéb gazdasági hatásvizsgálatok adatait tartalmazó „lobbi-
kit”-et [lobbizásra, befolyásolásra alkalmas csomagot, készletet – a szerkesztő]
juttattunk el a latin-amerikai országok egészségügyi minisztereinek és mind a hat,
szeptemberben lebonyolításra került regionális EVSZ összejövetel résztvevőinek.” 66

(Philip Morris, 1989)

„Az ITGA egy lobbiprogramot fog kialakítani a megcélzott Egyesült Királyság-beli
parlamenti képviselők befolyásolására, amelyik miközben nincsen különösebb kap-
csolatban a legutóbbi ODA-val kapcsolatos fejleményekkel, hozzá fog járulni a par-
lamenti képviselők ismereteinek gyarapodásához és annak megértéséhez, hogy mi-
lyen aggodalmaik vannak a dohánytermesztőknek, főként a fejlődő országokban.” 67

(BAT, 1991)

1991-ben Martin Oldman kilépett az INFOTAB-tól, ahol addig általános titkárhelyet-
tesi pozíciót töltött be, és az Agrár-dohány szolgálatok (Agro-Tobacco Services) ve-
zetője lett, annak a szervezetnek, amelyik az ITGA tevékenységeinek nagy részét
koordinálta:

„Az új tanácsadó szolgálatnak az lesz a fő feladata, hogy az agrár-dohány lobbi
hangját hallassa ügyfelei megbízása alapján, biztosítva az ITGA megfelelő ki-
használását a célzott lobbitevékenység kivitelezésének eszközeként. A tanácsadó
szolgálatnak főként a dohánytermesztői lobbiban rejlő mindenfajta lehetőség ki-
aknázásának koordinációja, elősegítése és indoklása a feladata…. Mára jelentős
előrelépés történt abban, hogy a dohánytermesztők hangja hallhatóvá váljon olyan
fontos nemzetközi fórumokon, mint az EVSZ és a FAO rendezvényei. A konzul-
táns például előkészített egy, a 44. WHA-n megvitatott határozatot, és számos
dohánytermesztő ország támogatását sorakoztatta fel maga mögött a dohányzás
társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi vonatkozásainak egy sokkal kiegyen-
súlyozottabb megközelítése érdekében. Az 1989-ben, Rómában kifejtett intenzív
lobbizás eredményeként a FAO olyan beszámolókat bocsátott ki az EVSZ hatá-
rozott tiltakozása ellenére, melyek a dohánytermesztés gazdasági fontosságáról és
a dohánykereskedelem előrejelzéseiről szóltak... Az ITGA-n keresztül a szolgálat
további alkalmakat teremt a lobbizásra és menedzseli ezeket. Jelenleg különös fon-
tossággal bírnak az EVSZ, a FAO, az Egyesült Nemzetek gazdasági és szociális
tanácsa és a Világbank. Számos közelgő nemzetközi esemény, mint a 8. Dohány-
zás vagy egészség világkonferencia, a 45. WHA és az ENSZ „Környezetvédelem és
fejlődés” című konferenciája nyilvánvalóan szintén fontosak... Az ITGA-val együtt-
működésben az Agrár-dohány szolgálatok akcióterveket dolgoznak ki és hajtanak
végre minden egyes ITGA tagszervezetnél, új érvrendszereket dolgoznak ki és kül-
ső együttműködő partnerekkel létesítenek kapcsolatot. A helyi körülményeket
tudomásul vétele mellett az egyéni akciótervek koordinálása olyan módon történik,
hogy a sajátos lobbi-kezdeményezések általános célkitűzéseivel összhangban
legyenek.” 68                                                                                                                                                                            (BAT, 1991)
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A 90-es évek elején az ITGA „számos célkitűzését” elérte a dokumentumok tanúsága
szerint. Például:

„A 45. WHA-n olyan határozatot sikerült elfogadtatnunk, amelyik fenntartja azt 
az EVSZ-re nehezedő nyomást, hogy elismerje és foglalkozzon azokkal a negatív
társadalmi-gazdasági hatásokkal, melyeket a dohánytermesztő országokban egy
sikeres „Dohányzás vagy egészség” program megvalósulása elő fog idézni. A mala-
wiak által kezdeményezett határozat számos ország támogatását megszerezte, és
elhárította a végrehajtó testület előző állítását, miszerint a dohányzás témakörben 
a főigazgató által az ECOSOC részére 1991-ben tartott beszámoló megfelelő vá-
lasz volt a 44. WHA-n felvetett problémákra.... A „Malawi-i határozat” elfogadásával
úgy tűnhet, hogy sikerrel jártunk abban, hogy teljes mértékben és megfelelő módon
elismertessük azokat a gondokat, amelyeket évek óta hangoztatunk. Ebben a vo-
natkozásban kulcsfontosságú diplomatáink genfi lobbizása fontos, bár nem szám-
szerűsíthető szerepet játszott.” 69

(BAT, 1992/1993)

„Ez a fejlemény legalább két okból fontos. Először is az, hogy a dohányzással kap-
csolatos vita célját formálisan kiterjeszti olyan ENSZ-szervezetekre, melyeket az
egészséggel kapcsolatos aggodalmakkal szemben nem „veleszületetten” elfogul-
tak... Amilyen mértékben mi magunk képesek leszünk egy szélesebb fronton részt
venni a vitában, olyan mértékben hiúsulnak meg vagy legalábbis módosulnak a
„Dohányzás vagy egészség” program ambíciói.” 70

(BAT, 1992/1993)

1995-ig Oldman nyugtalan volt az ITGA folyamatos finanszírozása és menedzselése
miatt:

„Két megoldásra váró dolog van: 
a. „a menedzsment kérdése”, például mi a legjobb módja annak, hogy hatékonyan 

irányítani lehessen a gyártók érdekeit az ITGA-n belül és annak tevékenységei 
során, hogy azok összefüggésben legyenek a folyamatban levő agro-dohány 
programmal, és 

b. „a finanszírozás kérdése”, például hogyan lehet azt biztosítani, hogy az ITGA 
hosszú távú fenntartása megvalósítható a finanszírozás jelentős csökkentésével
1996-97-ben és mindenféle közvetlen finanszírozás nélkül 1997 után.”

Az úgynevezett „menedzsment kérdés” szempontjából: 
„Az agro-dohány programra jelentkezők meg kívánnak majd bizonyosodni arról,
hogy az egyesület tevékenységei megfelelően ellenőrzöttek, olyannyira, hogy ők
kapcsolatban vannak-e a program célkitűzéseinek elérésével...”
„Mindezideig az Agrár-dohányzás szolgálatok szolgáltatták ezt a képességet, mi-
vel a gyártók és a dohánykereskedők képviselőjeként szolgáltak és aktívan köz-
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reműködtek a program tevékenységeiben. Kívánatos, hogy legalább az irányító
szerep valamilyen módon biztosítva maradjon, bár egy sokkal közvetlenebb, de
ugyanakkor diszkrétebb érintkezés az egyesület titkársága és a gyártók, illetve a
kereskedők között kivitelezhető lehet. Kétségtelen, hogy ma már kevesebb szük-
ség van a „kézenfogva történő vezetésre”, mint akkor, amikor a jelenlegi szervezeti
formát elindítottuk. Ilyen helyzetben nem lenne bölcs számukra, hogy a jelenlegi-
nél sokkal kevesebb kapcsolat legyen gyártók és kereskedők közt a jövőben.” 71

(BAT, 1995)
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2.5 Fejlődő országok

Mivel a dohányzás előfordulása csökken vagy legalábbis nem rózsás
északon, a multinacionális dohányipari cégek vigyáztak arra, hogy
kiterjesszék tevékenységüket a fejlődő világra.

Ahogy a Tobacco Reporter című kereskedelmi lap beszámolt róla:
„A dohányzás enyhén csökken a fejlett nemzeteknél a század végén, míg a fejlődő
országokban a dohánytermékek fogyasztása évente három százalékkal emelked-
het. Tényleg csodálatos perspektíva! Nem egy füstmentes társadalomé, hanem a
dohányipar további emelkedéséé.” 72

(1989)

Egy volt dohányipari igazgató még nyersebben fogalmazott:
„Lehetőséget kell találjanak arra, hogy etessék a saját maguk által alkotott szörnyet.
Szinte az egyedüli lehetőség az eladások növelése lesz a fejlődő világban.” 73

(1991)

Egy BAT dokumentum körvonalazza, miért is van ez így:
„Nem szabad elkeserednünk amiatt, hogy a szabad világpiac nagysága csökkenni
látszik. A teljes piacon belül, erőteljesen növekvő területek vannak, például Ázsia és
Afrika; új piacok nyílnak meg az export számára, például Indokína vagy a Comecom
országok; és nagy lehetőségek vannak piaci részesedésünk növelésére olyan terü-
leteken, mint például Európa... Ez az iparág következetesen profitábilis. És vannak
lehetőségek, hogy ezt a profitabilitást még tovább növeljük.” 74

(BAT, 1990)

Ahogy Geoffrey Bible, a Philip Morris ügyvezető igazgatója 1996-ban megállapította:
„Még mindig a hegy lábainál vagyunk, amikor arról van szó, hogy feltérképezzük 
az új piacaink többségében rejlő összes lehetőségeket.” 75

(Philip Morris, 1996)

A BAT indiai leányvállalatának vezetője szavaival élve:
„A mi elsődleges célunk a piac bővítése a cigaretta számára. Mienk a felelősség,
mint piacvezetőknek, hogy ezt megtegyük.” 76

(1997)

A fejlődő országokban élő gyermekek különösen vonzó célcsoportja a cégeknek:
„Ez egy óriási lehetőségeket rejtő piac. A lakosság növekedési üteme évi 2,2%, és
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a lakosság 40%-a 18 év alatti.” 77

(Philip Morris Törökország, 1997)

De az olcsó munkaerő hasonlóképpen vonzó, ahogy arra egy R.J. Reynolds üzemve-
zető rámutat:

„Törökország a gyártás szempontjából nagyon csábító. A munkahét 45 órás, szem-
ben a németországi 37 órával. Három váltásban az üzemet hat napon át 24 órán
keresztül működtethetjük, túlóra nélkül.” 78

(1999)

Ázsia a cégek terjeszkedésének legfontosabb célpontja volt. 
„Ön tudja, hogy mit akarunk. Ázsiát akarjuk.” 79 – mondta egy dohányipari igazgató.

(1988)

Ázsiában a legfontosabb ország, amelyikhez a cégek hozzá szeretnének férni, Kína, 
a maga 300 millió dohányosával és több száz millió fiatallal és nővel:

„2000-ben a dohányiparról szóló beszámoló nem lenne teljes anélkül, hogy szól-
nánk arról, hogy mi más lehet a látóhatár legfontosabb különlegessége, mint a kínai
piac. Kína minden tekintetben felülmúlja képzeletünket.” 80

(Philip Morris Asia, 1986)

„A kínai dohányzási statisztikákon gondolkodni annyit jelent, mint megpróbálni 
a tér határain gondolkodni.” 81

(Rothmans, 1982)

„A kínai piac mérete máris háromszor akkora, mint az Egyesült Államoké és a világ
5,4 trillió egysége 30%-ának felel meg. Mivel a teljes nemzetközi szegmens ezen
hatalmas piac mindössze kevesebb, mint 1%-ának felel meg, jócskán van he-
lyünk, hogy drámai fejlődést érjünk el.” 82

(Philip Morris, 1993)

„A helyi kínai dohányipar jelentős határt szab a nemzetközi dohánycégeknek.” 83

(Philip Morris, 1994)

A dohányipar Kelet-Európába és a volt Szovjetúnióba szintén terjeszkedett. A BAT új
üzletfejlesztési igazgatója szavaival élve:

„Kétségtelen, hogy ezekben az országokban óriási lehetőségek vannak. Elmond-
hatom, hogy a nyugati cigaretták utáni igény kielégíthetetlen. Mindeki számára fan-
tasztikus lehetőség és mi rengeteg országgal tárgyalunk.” 84

(1992)
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Akárcsak a fejlett országokban, az ipar a fejlődő országokban is igyekszik tönkretenni
a dohányzásellenes tevékenységeket:

„Kockázatos jelentős mértékű, folyamatos növekedést feltételezni a fejlődő orszá-
gokban annak fényében, hogy a dohányzásellenes testületek részéről gyorsan
átterjedő nyomás nehezedik a kormányokra és fogyasztókra.... Ha a fejlődő
országokban hosszú távon maximális növekedést kívánunk elérni, igyekeznünk kell
semlegesíteni a dohányzásellenes nyomást úgy, hogy érzékelhető módon:
a. Felelősen viselkedjünk és vegyük figyelembe a dohányzás egészségre gyakorolt 

hatásaira vonatkozó elsöprő többségben levő nézeteket.
b. Alakítsuk át úgy marketing módszereinket, hogy ezt a felelősséget bizonyítsa.
c. Legyünk szívesen látott vendég a fogadó országban, ahol jelenlétünk jelentős 

gazdasági haszonnal jár.
d. Inkább hozzájáruló, mint kizsákmányoló.” 85

(BAT, 1980)

A 70-es évek végén a multinacionális dohánycégek felállítottak egy „Fejlődő országok
munkacsoportot”, hogy minimalizálják az ipar veszélyeztetettségét a fejlődő orszá-
gokban.86 Ennek egyik legfontosabb feladata az volt, hogy: 

„megelőzze, megállítsa vagy lelassítsa az EVSZ szakértői munkacsoportja jelenté-
sében foglalt javaslatok megvalósítását ezekben az országokban.” 87

(Philip Morris, 1980)

A nagyszabású cél világos volt:
„Meg kell kísérelnünk megakadályozni, hogy a harmadik világban dohányzásel-
lenes elkötelezettség alakuljon ki. Meg kell kísérelnünk az összes harmadik világ-
beli országot vagy legalábbis az országok többségét megnyerni a mi ügyünknek.
Kísérletet kell tenni a FAO és UNCTAD hivatalos politikájának befolyásolására oly
módon, hogy azok egy dohányzást támogató álláspontot vegyenek fel. Meg kell
kísérelnünk mérsékelni az EVSZ hatását egy sokkal objektívebb és semlegesebb
álláspont felé mozdítva el őket.” 88

(BAT, 1979)

Az ipar a fejlődő világbeli piacainak fenntartása és továbbfejlesztése érdekében kidol-
gozott stratégiája részeként küzd a dohányzással kapcsolatos szigorítások ellen, és
folyamatosan kétségeket ébreszt a dohányzás egészségre gyakorolt hatásairól.

„... fel kell állítani egy központilag irányított projektet, melynek célja, hogy a ke-
vésbé fejlett országokban olyan szakembereket fedezzünk fel, akik a közterületi
dohányzással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni tudnak. Erősítsük meg az ipar e
témával kapcsolatos nyilvános álláspontját.” 89

(Philip Morris, 1981)
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Az ipar szintén jelentős érdeklődést tanúsított új fejlődő országokbeli fogyasztóinak
jellemző tulajdonságai iránt:

„Az egészség vonatkozásában, az ázsiai népességre vonatkozó irodalmat érté-
keljük, hogy potenciális szakértőket találjunk. Az ázsiai és kaukázusi népesség
összehasonlítása érdekes pozitív bizonyítékkal szolgál a dohányzás és egészség
ellentmondás alátámasztására.” 90

(Philip Morris, 1989)

„Jelentős egybeesés van a dohányzás és a magas életkor között Ecuador egy
bizonyos részén, de kiderült, hogy ők nem tüdőzik le.” 91

(Philip Morris, 1980)

Mindaddig, amíg az emberek az ő cigarettáikat szívják, a cégeket nem nagyon érdeklik
a mortalitási adatok. A Rothmans Burkina Faso-i képviselője szerint:

„Itt a születéskor várható élettartam 40 év, a gyemekhalandóság pedig magas: az
egészségre gyakorolt hatások, amikre egyesek azt mondják a cigaretta okozza, itt
nem lesz probléma.” 92

(1988)

A dohánycégek mindazonáltal nyugtalanok amiatt, hogy az emberek azt hihetik, hogy
ők a magas kátránytartalmú cigarettáikat a fejlődő világban adják el:

„Az elmúlt körülbelül tíz napban Kanadában és Japánban olyan újságírók kerestek
meg, akik a „cigarettáknak a harmadik világban történő reklámozása” felől érdek-
lődtek: a kérdezősködés azon állítás körül zajlott, hogy mi magasabb kátrány-
tartalmú Marlboro-t értékesítünk a Fülöp-szigeteken. Ez igaz számos olyan oknál
fogva, amiknek önök tudatában vannak. Ezidáig sikerült kibeszélnem magam a
helyzetből, felhasználva néhány liberális szólamunkat. A Japánból származó kér-
dezősködő a helyi CBS képviselője, Wyatt Andrews volt, aki azt mondta, hogy Dan
Rathernek készít egy sztorit. Azt hiszem sikerült lebeszélnem arról, hogy megcsi-
nálja a sztorit. De nincs rá garancia, hogy tartani tudjuk a gátat.” 93

(Philip Morris, 1984)

Amikor arról kérdezték, vajon nem erkölcstelen-e cigarettát értékesíteni a fejlődő or-
szágokban, a Rothmans egyik képviselője az alábbi válasszal állt elő:

„Ostobaság lenne semmibe venni egy növekvő piacot. Nem tudom megválaszolni
ezt az erkölcsi dilemmát. Nekünk üzleti érdekünk, hogy kedvében járjunk a részvé-
nyeseinknek.” 94

(Rothmans, 1988)
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2.6 Közgazdasági vonatkozások, adók és kereskedelem

A dohányipar felismeri, hogy a dohánytermékekre kirótt magas adók az ipar életben
maradásának egyik legnagyobb veszélyeztető tényezője:

„Az összes ügy között van egy, az adózás, ami minket leginkább nyugtalanít. Míg 
a marketing-szigorítások, valamint a közterületi és a passzív dohányzás csökkenti
az eladások volumenét, tapasztalataink szerint az adóztatás sokkal súlyosabban
érinti azt. Az adótartalommal szembeni aggodalmunk ennélfogva központi kérdése
a dohányzással és egészséggel kapcsolatos gondolkodásunknak. Történelmileg ez
volt az a terület, amire mi a forrásaink többségét áldoztuk és belátható időn belül
úgy gondolom, hogy a dolog így is fog maradni szinte mindenhol." 95

(Philip Morris, 1985)

Az ok egyszerű:
„Az adóemeléssel az a probléma, hogy ugyanúgy csökkenti a fogyasztást, mint
ahogy... a társadalompolitikusok, akik ezt az emelkedést bevezetik, látni szeret-
nék." 96

(Philip Morris, 1987)

Így az ipar gyakran megkísérli, hogy elterelje az adóemeléssel kapcsolatos vitát:
„Végül megkíséreljük a fókuszt máshová helyezni. A cigarettaadó egy becsületbeli
és hatékony adópolitikai kérdés lesz.” 97

(Philip Morris, 1993)

A dohánytermékek árának alacsonyan tartása alapvető annak érdekében, hogy a cé-
gek megkíséreljék megtartani jelenlegi fogyasztóikat és új fogyasztókat csalogassanak
magukhoz:

„Latin-Amerika: ... A piros Marlboro-nak nagy vonzereje van a fiatal felnőtt fogyasz-
tókra és a dohányzást elkezdőkre. Az imázsok reklámozása mint olyan, fontos és 
a Marlboro mostani kampányát is jól fogadják.... A piros Marlboro latin-amerikai
növekedésének kulcsa a megfizethetőség. A Marlboro fogyasztói árát figyelmesen
nyomon kell követni, akárcsak a márka vetélytársaival szembeni árkülönbséget.” 98

(Philip Morris, 1994)

„Azokon a piacokon, ahol de facto ellenőriznünk kell az árakat, például Svájcban, a
skandináv piacokon és Afrika egy részén, az a célunk, hogy maximáljuk az árakat,
hogy ezáltal felülmúljuk a költségalapú drágulást, miközben elkerülhető a hatósá-
gok nem kívánatos árrésvizsgálata, ami bármikor fenyegethet. Bizonyos válogatott
esetekben rugalmas árképzést fogunk alkalmazni, hogy megtartsuk termékeink
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megfizethetőségét és versenyképességét, mint például a GCC-ben és a Levant
államaiban. Más esetekben megalapozzuk jelenlétünket a növekvő piacokon, pél-
dául Irakban és az UAE-ben." 99

(Philip Morris, 1989)

Abban a törekvésében, hogy a cigaretta árát alacsonyan tartsa, az ipar azt célozza
meg, hogy védelmezze a nagyon jövedelmező duty-free (adómentes) kereskedelmet:

„Szintén szorosan együtt fogunk működni az Európai Közösség országaival, hogy
a releváns duty-free szakszervezeteket afelé tereljük, hogy biztosítsák számunkra,
hogy az adómentes kereskedelemnek az 1992-es közösségbeli betiltását követően
a folyamat nem fog átterjedni a környező piacokra is. Sőt, a mi célunk ezzel szem-
ben az, hogy elősegítsük az adómentes kereskedés engedélyezését ahol csak le-
hetséges.” 100

(Philip Morris, 1989)

Ezen túlmenően a dohánycégek ameddig csak tudtak, elmentek azért, hogy világszer-
te meghiúsítsák a dohánytermékek adójának emelésére vonatkozó javaslatokat:

„A Philip Morris erőfeszítései révén a holland kormány áttekintette adórendszerét,
hogy csökkentse a házilag sodort és a gyárilag előállított cigaretta közötti árkü-
lönbséget.”
„... A Közép-keleten októberben egy olyan bejelentés látott napvilágot, hogy a GCC
pénzügyminiszterei határozatlan időre a GCC minden országában el fogják halasz-
tani a cigaretták adójának emelését.”
„... Hong Kongban a kormány, a Philip Morris nyomására válaszul csökkentette az
importdohány és a gyárilag előállított cigaretta adótartalma közötti különbséget...
ami jelentős hasznot hoz a Philip Morris számára.”
„... Ausztráliában létrejött az Adózási Bizottság, mely a dohánytermesztőket és az
Ausztrál dohányintézetet (Tobacco Institute of Australia, TIA) képviseli. A Bizottság
hatékonyan működött és olyan beadványokat készített az egyes államok kormá-
nyai, illetve a szövetségi kormány részére, melynek eredményeként szövetségi
szinten és a hat államból ötben elálltak a dohánytermékek adójának emelésétől.”
„... Quebecben [Kanada] a Benson & Hedges nyomást gyakorolt a kormányra,
hogy megszüntesse a dohánytermékek ad valorem adóztatásának rendszerét. Ezt
a kormányokhoz benyújtott magánelőterjesztések és egy olyan petíciós kampány
segítségével értük el, melynek során a tartományban a legtöbb aláírást gyűjtöttük
össze. Elértük, hogy Prince Edward szigetének kormánya eltörölte a dohányter-
mékek 10%-os kiskereskedelmi adóját.”
„... Brazíliában jelentős adócsökkentést értünk el...”
„... Európa északi államaiban, erőforrásaink hálózata folyamatos erőfeszítéseket
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kezdett, hogy a finn adórendszert egy teljes mértékben specifikus adórendszerré
alakítsa át.”
„... Marokkóban ... egy olyan, az adózásról szóló tanulmány elkészítését indítottuk
el, amelyik vélhetőleg szerkezeti változásokhoz fog vezetni a jövőben. Guatemalá-
ban pedig egy kampány kezdődött annak érdekében, hogy megelőzzük az ország
jelenlegi ár/adórendszerében bekövetkező változásokat.” 101

(Philip Morris, 1986)

„Elsődleges fontosságú stratégiáink és akcióterveink között szerepel egy olyan
együttműködés a Rothmans and Gallaher-rel, mely része az UAE-beli erőforrásaink
megerősítésének annak érdekében, hogy azok ellen tudjanak állni a GCC adóeme-
lési szándékainak és ezáltal megakadályozzák a dohánytermékek adójának har-
monizációjára irányuló konszenzus-megállapodás létrejöttét. Folytassuk UAE-beli
elosztónk és üzlettársának, a külügyminiszternek a támogatását érvekkel és tanul-
mányokkal.” 102

(Philip Morris, 1987)

„Részletes adózási javaslatokat készítettünk és nyújtottunk be a török és jugoszláv
pénzügyi hatóságoknak, mivel mendkettő további változtatásokat helyezett kilátás-
ba. Szintén kidolgoztunk egy érvrendszert és dokumentációt annak érdekében,
hogy az elefántcsontparti és egyiptomi adórendszert megváltoztassuk, és csök-
kentsük az importvámokat Nigériában és Guineában.” 103

(Philip Morris, 1989)

„A Fülöp-szigeteken sikeresen késleltettük a nemzeti törvények, és legutóbb a helyi
szabályozások elfogadását. A PM azért is lobbizik az adóreform érdekében, hogy
megszüntesse a külföldi tulajdonban levő védjegyek hátrányos megkülönbözteté-
sét, és előmozdítsa egy specifikus adóstruktúra bevezetését.” 104

(Philip Morris, 1989)

Az elmúlt két évtizedben a dohányipar igyekezett kihasználni a sokkal nyitottabb
piacok felé történt globális elmozdulást annak érdekében, hogy több cigarettát adjon
el. Ebből a célból a 80-as évek végén a cégek együttműködtek az Egyesült Államok
Kereskedelmi képviseletének irodájával, hogy új piacokat nyissanak az amerikai ciga-
retták számára, különösen Ázsiában:

„Amint azt Clayton Yeutter, az Egyesült Államok volt kereskedelmi képviselője vilá-
gosan kifejtette, a kereskedelmi politika – és nem az erkölcs vagy az egészség-
politika – az az alapvető kérdés, ami a cigarettaexportot meghatározza.” 105

(R.J. Reynolds, 1996)

„A Hong Kongban és New Yorkban dolgozó munkatársak szorosan együttműköd-
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tek a washingtoni irodával azért, hogy új stratégiákat dolgozzanak ki kereskedelmi,
illetve a piachoz jutás kérdéseiben, megerősítve eközben kapcsolatunkat az Egye-
sült Államok kormányával és különösen az USTR-rel. Az eredmény nagymértékben
javítani fogja ázsiai üzleti pozíciónkat. A legfigyelemreméltóbb eredmény az volt,
hogy a japán kormány beleegyezett az import cigaretták vámtarifájának felfüggesz-
tésébe. A megegyezés egy olyan összehangolt stratégia eredménye, melyre a Philip
Morris egyéb amerikai gyártókkal, az USTR-rel és más amerikai kományzati szer-
vekkel, illetve egyes kongresszusi képviselőkkel egyetértésben vitt végbe. Taiwan-
ban, a Philip Morris és az ipar közvetlen nyomásának engedve az amerikai kor-
mány belevágott egy tizenkét hónapos egyeztetési folyamatba, mely ez év végén
egy olyan egyezmény létrejöttéhez vezetett, mely 1987-ben megnyitja a piacot az
amerikai import cigaretták számára.” 106

(Philip Morris, 1986)

Ezek a piacszerzési kísérletek a világ más részeire is átterjedtek:
„[Egyiptomban] szintén fel fogjuk használni az amerikai kormány nyújtotta segít-
séget, hogy kiküszöböljük a nemzetközi márkákat sújtó megkülönböztető adókat
annak érdekében, hogy a középső árkategóriájú szegmens is megnyíljon szá-
munkra.” 107

(Philip Morris, 1989)

„Keressünk olyan lehetőségeket, ahol hasznosítani tudjuk a nyugati kormányok
kereskedelmi támogatásait, például határozzuk meg egy, a francia SEITA-val létre-
hozandó olyan vállalkozás kivitelezhetőségét, mely a Szovjetúnióba exportálna.” 108

(Philip Morris, 1989)

„... Törekedni fogunk a jordániai dohánycéggel egy másodlagos márkára vonatko-
zó kizárólagos lícensz-szerződés megszerzésére..., mely kihasználva a jordán/
szaudi kereskedelmi egyezményt, lehetőséget teremt az adómentes (duty-free)
importra Szaúd-Arábia felé Jordánia irányából." 109

(Philip Morris, 1989)

Az „Észak-amerikai szabadkereskedelmi egyemény" (NAFTA) és más kereskedelmi
egyezmények valóságos „szívességek” voltak a dohányipar számára:

„A Philip Morris határozottan támogatja a NAFTA-t és támogatja az „uruguay-i
kerekasztalt” is... A mesterséges kereskedelmi korlátok eddig kirekesztettek minket
számos országból. A kereskedelmi korlátozások megszüntetése a piacok kiterjesz-
tésének lehetőségét jelenti számunkra. Mi jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a
kereskedelem útjában álló akadályok elmozdítása révén megnyíló új lehetőségeket
ki tudjuk használni. Mind a NAFTA-t, mind az „uruguay-i kereasztalt” valóságos
győzelemnek tekintem, ha a Philip Morrisra gondolok.” 110

(Philip Morris, 1994)
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Természetesen ezeknek a kereskedelmi egyezményeknek a támogatását sohasem
kell adománynak venni:

„Koordináltam az ipar előzetes részvételét a koalíció (USA-NAFTA) azirányú tö-
rekvésében, hogy a NAFTA törvény általi megvalósítását biztosítsa, beleértve 100
ezer dollár átadását ennek az erőfeszítésnek a támogatására. Ezen túlmenőenrészt
vettem néhány, az üzleti kerekasztallal [Business Roundtable, részletesen lásd:
http://www.brtable.org cím alatt] foglalkozó NAFTA rendezvényen, ezek közül az
egyik a közösségi megvalósításról szólt, a másik pedig egy munkacsoport/koordi-
náló bizottsági ülés volt, amelyik az 1993-as stratégia megtervezését szolgálta.” 111

(Philip Morris, 1993)

A beruházásokra vonatkozó szabályok liberalizációja szintén fontos a dohánycégek
számára:

„Hosszú távon a helyben történő termelés tűnik az egyedüli olyan járható útnak,
amelyen keresztül az egész kínai piachoz való széles hozzáféréshez juthatunk. Egy
további megfontolandó dolog, hogy szükség van a kínai gyártókapacitásnak a lét-
rehozására még azelőtt, mint ahogy a Hong Kong-i piac a Kínai nemzeti dohány-
vállalat irányítása alá kerül 1997-ben.” 112

(Philip Morris, 1991)

„A monopólium szigorú ellenőrzése mellett nagyon nehéz a kínai piachoz hozzá-
férni. Kína azonban változik és a változások gyakran hirtelen történnek és előre nem
láthatóak... Fel kell készülnünk arra, hogy tőkét kovácsoljunk a törvények és szabá-
lyozások bármilyen enyhüléséből.” 113

(Philip Morris, 1993)

Irodalom:

[95] Philip Morris, „The Perspective of Philip Morris International on Smoking and Health Issues” (text of 
the discussion document used at the meeting of top management), 29 March 1985, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2023268329/8337, Bates Number 2023268329-49.

[96] R.N. Ferguson and M. Waugh, „Social-Political Context of Cigarette Sales and Use in the 
U.S. – 1987," Memo to the Strategic Planning Committee, 27 May 1987, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2050864094/4097, Bates Number 2050864094-97.

[97] T. Walls, „Grasstops Government Relations,” 30 March 1993, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2024023252/3265, Bates Number 2024023252-65.

[98] Philip Morris, „Summary of the Key Conclusions of Our Worldwide Review of the Issues Facing 
Marlboro,” 1994, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2048237361/7370, 
Bates Number 2048237361-70.

[99] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-94.
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[103] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-94.

[104] J. Dollisson, 1989 2nd Revised Forecast Presentation – Corporate Affairs, 15 June 1989, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500101311/1323, Bates Number 2500101311-23. 

[105] USCEA, „Global Tobacco Trade, US Policy and American Cigarettes,” Executive Summary, 
4 January 1996, http://www.rjrtdocs.com/, Bates Number 507610680.

[106] A. Whist, Memo to Board of Directors, Philip Morris International Corporate Affairs, 
17 December 1986, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2025431401/1406, 
Bates Number 2025431401-06.

[107] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-6294.
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http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2048589071/9091, Bates Number 2048589071.
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Bates Number 2041424406-15.

[112] Philip Morris, „People's Republic of China,” 1991, 
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2.7 Passzív dohányzás/környezeti dohányfüst

Bár a dohányipar már közel húsz éve tudja, hogy a passzív dohányzás 
(más néven környezeti dohányfüst, megszokott angol nevén: environmental
tobacco smoke, ETS) súlyos egészségkárosító hatással rendelkezik,
mindent megtett, ami hatalmában volt, hogy elbagatellizálja ezt a veszélyt,
és küzdjön a közterületi és munkahelyi dohányzás korlátozása ellen.

Sőt, az ipar tudósai áttekintették azokat a bizonyítékokat, melyek azt mutatják, hogy
a passzív dohányzásnak kitett nemdohányzókban a kis légutak működőképessége
jelentős károsodást szenved és azt hihetőnek találták:

„Áttekintettem a fenti dokumentumot és úgy találom, hogy ez egy nagyszerű mun-
ka, amelyik nagyon káros lehet a mi üzletünkre. Van egy néhány dolog, amit meg
kell tenni, hogy minimálisra csökkentsük ennek a dokumentumnak a következ-
ményeit.” 114

(Philip Morris, 1980)

Mindazonáltal a 90-es években a Philip Morris egy több millió dolláros kampányt indí-
tott el, hogy aláásson egy, a passzív dohányzás veszélyeiről szóló tanulmányt, melyet
az IARC, az EVSZ egyik társszervezete készített. A kampány célcsoportjai a kutatók, 
a média és a kormány voltak. Céljait a következőképpen fogalmazták meg:

• „Késleltetni kell a tanulmány készítésének előrehaladását és/vagy annak nyilvá-
nosságra hozatalát.

• Támadni kell következtetéseinek és az eredmények hivatalos bejelentésének 
megszövegezését, szóhasználatát. 

• Semlegesíteni kell a tanulmány lehetséges negatív hatásait, főként annak a sza-
bályozás eszközeként való felhasználását.

• Ki kell védeni a tanulmánynak a lehetséges hatását a kormányzati politikára, 
a közvéleményre, illetve a magánmunkaadók és tulajdonosok által foganatosí-
tandó akciókra.” 115

(Philip Morris, 1993)

A dohányipar régen felismerte, hogy a passzív dohányzás-téma veszélyeztetheti pénz-
ügyi jövőjét, ha a kormányokban politikai szándék halmozódik fel, hogy a közterületi
dohányzást szigorítsák. Az Egyesült Államokbeli Dohányintézet (Tobacco Institute)
számára a 70-es évek végén készített bizalmas, a dohányzással kapcsolatos társa-
dalmi attitűdökről szóló tanulmány megjegyzi, hogy

„Amit a dohányos magának okoz, az a saját maga dolga lehet, de hogy mit tesz egy
dohányos a nemdohányzóval, az egy egészen más dolog... Ezt mi úgy tekintjük,
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mint az eddig kialakult legveszélyesebb fejleményt, mely a dohányipar életképes-
ségét befolyásolhatja.” 116

(1978)

Az ipar felismeri, hogy
„[A dohányzás tiltásának] az üzletre kifejtett azonnali következménye világos: ha 
a fogyasztóknak kevesebb lehetőségük lesz, hogy élvezzék a termékeiket, kevésbé
gyakran fogják azokat használni, és ennek az eredménye a nettó profitunkra
gyakorolt negatív hatás lesz.” 117

(Philip Morris, 1994)

„Mit jelentenek ezen ipar számára ezek az egészséggel kapcsolatos állítások, a do-
hányzás tiltását támogató közérzékenység növekedése, a nemdohányzók növekvő
kellemetlenkedései a dohányosokkal szemben? Az eladás csökkenését, természe-
tesen. A Dohánynagykereskedők szövetsége (Tobacco Merchants Association)
megvizsgálta a dohányzást tiltó szabályozás és a cigarettafogyasztás kapcsolatát
1961 és 1982 között. Következtetés: a dohányzást tiltó törvények a vizsgált idő-
szakban az államok cigarettafogyasztásában mutatkozó különbségek 21 százalé-
káért voltak felelősek... Azok, akik azt mondták, hogy munkahelyükön tiltó rendel-
kezések vannak, naponta egy és egy negyed cigarettával kevesebbet szívtak, mint
azok, akiknek a munkahelyén nincs ilyen rendelkezés... Ez a napi egy és egy negye-
des cigarettafogyasztás-csökkenés évente körülbelül 7 milliárddal kevesebb elszí-
vott cigarettát jelent a munkahelyi tiltások miatt. Ez 350 millió doboz cigaretta. Egy
dollárral számolva dobozát még a legenyhébb munkahelyi tiltás is 233 millió dollár
éves bevételcsökkenést jelent ennek az iparnak.” 118

(Dohányintézet, dátummegjelölés nélkül)

A kormányzati intézkedések mellett az ipart a magánkezdeményezések is aggasztották:
„A dohányzással kapcsolatos önkéntes tiltások (üzletemberek, egyesületek, társa-
dalmi szervezetek, sőt még szakszervezetek is) a legkárosabb és legalattomosabb
kihívások, amikkel szembe kell néznünk.” 119

(Dohányintézet, dátummegjelölés nélkül)

A passzív dohányzás problematikája a dohányipar számára a legmegoldhatatlanabb
problémának mutatkozott. Ahogy azt egy 1987-es Philip Morris dokumentum leszögezi,
„nyilvánvalóan a környezeti dohányfüst másokra gyakorolt hatásai most a legerőtel-
jesebb dohányzásellenes fegyver, amit valaha az ipar ellen bevetettek.” 120

(Philip Morris, 1987)
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A Dohányintézet igazgatója a következőképpen vélekedik:
„A dohányfüst mentes levegőhöz való logikus ragaszkodás ellenállhatatlan a politi-
kusok, riporterek, sőt még egyes dohányosok számára is. Ez a legeredményesebb
módja a dohányzás elleni küzdelemnek... Éppen olyan nyilvánvaló, mint amilyennek
látszik, hogy a mi célunk a passzív dohányzás témájának az elfojtása és finomítása
annak érdekében, hogy csökkentsük a biztonsági intézkedéseket követelő nyo-
mást... Ezideig az ipart a probléma részének tekintik, amelyik egy „veszélyes” szo-
kást terjeszt, sikeresen ellenáll az óvintézkedéseknek, és semmit sem tesz, hogy
kielégítse a társadalom elvárásait. A mi küzdelmünk bizonyos vonatkozásai ebben
a témában csak hozzájárultak ellenzőink jobb előtérbe kerüléséhez és hihetőségé-
hez. Összefoglalásképpen az általunk vett irány a probléma „eltérítése” lesz, annak
finomítása, kiszélesítése, és annak bizonyítása, hogy mi, akárcsak a véletlen tűz-
esetek és a fiatalok viselkedése esetén, a megoldás részei vagyunk, nem pedig a
problémáé.” 121

(Dohányintézet, 1985)

Bár a dohányipar a dohányzással kapcsolatos tiltó intézkedések három széles kate-
góriáját tapasztalta már meg, elég sikeresnek mutatkozott azok elhárításában:

„Az első a törvényhozás. Az elmúlt 12 évben körülbelül ezer közterületi dohányzás-
sal kapcsolatos törvénytervezettel néztünk farkasszemet, és ezek több, mint 90%-
át meghiúsítottuk. Azokat, amelyeket visszavertünk, általában évről évre újra beter-
jesztik, gyakran újrafogalmazva őket azért, hogy alkalmazkodjanak a döntéshozók
megjegyzéseihez... Az Intézet – mint a diplomácia és a gyakorlat befolyásolója –
úgy van megszervezve, hogy aggresszíven ellene szegüljön az ilyen fajta törvények-
nek. A második kategória a perek. A törvényhozással ellentétben itt relatíve kevés
dolog történt... A harmadik kategória a dohányzás önkéntes korlátozása bizonyos
szevezetek által.” 122

(Dohányintézet, dátummegjelölés nélkül)

Ez nem azt jelenti, hogy az ipar ellene szegült mindenféle dohányzást korlátozó intéz-
kedésnek:

„Fordítsunk figyelmet olyan kompromisszumokra, melyek költséggel nem járnak.
Például elfogadjuk a dohányzás korlátozására vonatkozó törvénytervezetet a felvo-
nók esetén, ha már éppen el kell fogadni valamit.” 123

(Philip Morris, 1987)

Az ipar passzív dohányzással kapcsolatos stratégiája azonban meglehetősen követke-
zetes volt a különböző országokban:

„Andrew Nelmes [a Gallaher cégtől] felvázolta az Egyesült Királyság passzív do-
hányzással kapcsolatos stratégiáját. 
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A stratégia három összetevőből áll: 
1. kétségbe vonni a passzív dohányzás és emberi megbetegedések közötti kap-

csolatra utaló megalapozatlan beszámolókat; 
2. a környezeti dohányfüst megfelelő perspektívába helyezése a levegőminőség

minden befolyásoló tényezője figyelembe vétele mellett; 
3. elválasztani a környezeti dohányfüst okozta kellemetlenséget az állítólagos 

egészségre gyakorolt hatásoktól. 

A TAC bízik abban, hogy e stratégia révén 
1. „piacképes" tudományt kreál; 
2. megtöri a környezeti dohányfüsttel kapcsolatos kritikákat, és 
3. az ipart a lehető legkedvezőbb pozícióba helyezi.” 124

(Philip Morris, 1988)

A „piacképes tudomány” létrehozása érdekében tett erőfeszítések oda vezettek, hogy
létrejött az ipar által finanszírozott tudósokat foglalkoztató programtervezet. A Philip
Morris „Fehér köpeny hadművelet”-e volt az egyik ilyen tervezet:

„Végső célok:
• Ellenállni a dohányzást korlátozó intézkedéseknek
• Visszaszerezni a dohányosok bizalmát.

Előfeltételek:
• Megfordítani a tudományos- és a közvélekedést
• Helyreállítani a dohányzás társadalmi elfogadottságát
• Megőrizni a termékfelelősség védelmi rendszerét.” 125

(Philip Morris, 1987)

„Az Egyesült Királyságban a Philip Morris bemutatta az iparnak passzív dohány-
zásra vonatkozó átfogó stratégiáját. Minden jelentős nemzetközi színtéren... azt
javasolják, hogy bizonyos kulcsfontosságú államokban állítsunk fel egy tudóscso-
portot, melyet egy nemzeti koordináló szakember és amerikai ügyvédek szervez-
nek, hogy áttekintsék a tudományos irodalmat vagy passzív dohányzással kapcso-
latos témákon dolgozzanak azért, hogy a környezeti dohányfüsttel kapcsolatos
vitát életben tartsák. Óriási összegeket költenek arra, hogy ezt tegyék.” 126

(Philip Morris, 1988)

A PM toborzásra használt módszere körvonalazva van. Az ötlet az volt, hogy olyan
„szakértőket” fogadjanak fel, akik a nagyközönség tudta nélkül, az ipar számára „har-
madik vagy kívül álló” tanácsadóként/lobbistaként viselkedhetnek:

„A tudományos szakértőknek ideális esetben, a Philip Morris véleménye szerint,
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európai tudósoknak kell lenniük, akiknek korábban nem volt kapcsolatuk a dohány-
ipari cégekkel és akiket korábban nem jegyeztek elsődleges [egészségügyi] témá-
ban... ami szerzői jogi problémákhoz vezethetne. Az a mechanizmus, amelyet ők 
a szakértőik meghatározására használnak a következő: minden országban meg-
kérnek néhány tudóst ..., hogy állítsanak össze egy listát a lehetséges szakértőkről.
A tudósokat azután ezek a koordinátorok vagy ügyvédek keresik meg, és megkér-
dezik őket, hogy érdeklik-e őket a belső levegő minőségével kapcsolatos problé-
mák: a dohánytermékeket ebben a stádiumban nem említik. Bekérik az önéletraj-
zokat és azokat, akik nyilvánvalóan „dohányosellenesek” vagy azokat, akik „nem
megfelelő előzménnyel” rendelkeznek, kiszűrik... A Philip Morris ezután azt várja el
a tudóscsoport tagjaitól, hogy a PM saját tudósai által meghatározott döntések
keretei között végezzék tevékenységüket, ez utóbbiak határozzák meg a kutatás
általános irányát, melyet nyilvánvalóan „megszűrnek” a jogászok, hogy kiküszöböl-
jék az érzékeny területeket.” 127

(Philip Morris, 1988)

Európában az iparnak sikerült befolyásos szakértőket alkalmaznia, például a nagyne-
vű orvosi magazin, a „The Lancet” egyik szerkesztőjét is:

„Lancet: a négy szakértőnk egyike a nagyon befolyásos brit orvosi magazin egyik
szerkesztője, aki továbbra is folyamatosan számos beszámolót, szerkesztőségi ve-
zércikket és kommentárt publikál passzív dohányzás és egyéb témákban.” 128

(Covington and Burling, 1990)

Időközben Ázsiában:
„Célunk az, hogy határt szabjunk a dohányzást visszaszorító intézkedések beveze-
tésének és elterjedésének, illetve fenntartsuk a dohányzás széles körű társadalmi
elfogadottságát Ázsiában.” 129

(Philip Morris, 1989)

Ennek elérésére:
„A PM, RJR és B & W megegyeztek, hogy finanszírozzák a passzív dohányzással
foglalkozó tudósok egy csoportját Ázsiában. Koreában, Taiwanon, Hong Kongban,
a Fülöp-szigeteken és Thaiföldön sikerült jelölteket meghatározni. A JTI támogatá-
sát kértük a program Japánba történő kiterjesztéséhez. Egy június végén tartandó
tréning eredményeként rendelkezésünkre fog állni az a tíz főből álló „mag”, akik 
a témában teljes körű képzésben részesültek, készen és felkészülten várják, hogy
együttműködjenek cikkek írásával, kormányhivatalnokok tájékoztatásával és így to-
vább. Az első feladatuk egy sajtókonferencia lesz Hong Kongban június végén.” 130

(Philip Morris, 1989)
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A korai kísérletek meglehetősen kevéssé voltak tudományosak:
„Malajziai minőségi kutatás study... A tanulmány fő célkitűzése az volt, hogy meg-
határozza a dohányos viselkedés íratlan szabályait Malajziában, amiket ésszerű
magyarázatként lehetne használni a közterületi dohányzás szabályai szigorításának
megakadályozására.” 131

(Philip Morris, 1981)

A dohányzás tiltása ellen tett folyamatos erőfeszítéseik ellenére David Laufer, a Philip
Morris marketing és kereskedelmi igazgatója így vélekedett 1994-ben:

„... Az ipar által a dohányzás tiltásának megakadályozására gyakran használt gaz-
dasági érvek többé már nem működnek, ha egyáltalán működtek valaha. Ezek az
érvek egyszerűen nem hitelesek a nagyközönség számára, ami nem meglepő, ha
figyelembe vesszük, hogy múltbeli borzalmas jóslataink is ritkán jöttek be.” 132

(Philip Morris, 1994)

Irodalom:

[114] J.L. Charles, Personal and Confidential: Small-airways Dysfunction in Nonsmokers Chronically 
Exposed toTobacco Smoke, J.R. White and H. Froeb, Memo to T.S. Osdene, 30 March 1980, 
http://www.tobaccodocuments.org/view.cfm?CitlD=1709576&GetListAr-
rayldx=1&ShowImages=yes.

[115] D.I. Greenberg, International Agency for Research on Cancer Study, 15 September 1993, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501341817/1823, Bates Number 2501341817-23.

[116] The Roper Organization, A Study of Public Attitudes Towards Cigarette Smoking and the Tobacco 
Industry in 1978, Vol. 1, 1978, quoted in S.A. Glantz, J. Slade, L.A. Bero, P. Hanauer, and D.E. 
Barnes, The Cigarette Papers, University of California Press, 1996.

[117] T. Wells, CAC Presentation Number 4, 8 July 1994, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2041183751/3790, Bates Number 2041183751-90.

[118] Tobacco Institute, „Public Smoking: The Problem (SDC Introduction),” undated but circa 1985, 
http://www.tobaccodocuments.org/, Bates Number TIMN0014554-65. 

[119] P.G. Sparber, "Smoking in the Workplace", Tobacco Institute, undated, 
http://my.tobaccodocuments.org/, Bates Number TIMN0014640-64.

[120] R.N. Ferguson and M. Waugh, "Social-Political Context of Cigarette Sales and Use in the 
U.S. – 1987," Philip Morris Inter-Office Correspondence, Memo to the Strategic Planning 
Committee, 27 May 1987, http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2050864094-97.

[121] W. Kloepfer, Report on Public Smoking Issue Executive Committee, Tobacco Institute, 
10 April 1985, http://www.tobaccoinstitute.com/, Bates Number TIMN0013710-23. 

[122] P.G. Sparber, „Smoking in the Workplace”, Tobacco Institute, undated, 
http://my.tobaccodocuments.org/, Bates Number TIMN0014640-64.

[123] Philip Morris, 24 June 1987, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2021502679/2683.
[124] D. Hoel, „Joint Meeting on ETS - London, England," Privileged and Confidential Memo to F.S. 

Newman, Philip Morris, 18 June 1988, 
http://www.tobaccodocuments.org/view.cfm?docid=23706&source=BLILEY&ShowImages=yes, 
Bates Number 2021548222-35. 
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[125] J. Besques, "Minutes Of EEMA/EEC ETS Strategy Meeting Held On 870511, Strictly Confidential 
Memo, 26 May 1987, http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2046754737-40.

[126] Dr. S. Boyse, "Note On A Special Meeting Of The UK Industry On Environmental Tobacco Smoke 
London", 17 February 1988, http://www.pmdocs.com, Bates Number 2063791181-87. 

[127] Ibid. 
[128] Covington and Burling, "Report on the European Consultancy Programme", Privileged and 

Confidential Memorandum, 1 March 1990, Bliley Database, Bates Number 2500048956-69. 
[129] PM Asia Corporate Affairs Plan, 1990-1992, December 1989, 

http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500084000/4042, Bates Number 2500084000-42.
[130] J. Dollisson, 1989, 2nd Revised Forecast Presentation – Corporate Affairs, 15 June 1989, 

http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2500101311-23. 
[131] Philip Morris, 30 March 1981, 

http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2025048077/8088.
[132] T. Walls, CAC Presentation Number 4, 8 July 1994, http://www.pmdocs.com/, 

Bates Number 2041183751-90.
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2.8 Címkézés

A dohányipari cégek a történelem folyamán mindig ellene szegültek bármilyen egész-
ségügyi figyelmeztetés feltüntetésének a cigarettákon:

„Mi nyomatékosan ellenezzük figyelmeztető feliratok feltüntetését a cigarettadobo-
zokon több okból: először és legfőként azért, mert a figyelmeztető feliratok helytele-
nül azt sugallhatják, hogy tudományosan megalapozott tény az, hogy a dohányzás
betegséget okoz.” 133

(R.J. Reynolds, 1981)

„Általában a javasolt figyelmeztetések többsége olyan ismeretek meglétét sugal-
mazza a dohányzás és egészség kapcsolatáról, amelyek jelenleg nem léteznek ...
Rossz szolgálatot tehetnek azok a „figyelmeztető” feliratok, melyek azt sugallják,
hogy a cigaretták fogyasztása rákot vagy szívbetegség kialakulását okozhatja.” 134

(Council for Tobacco Research, Dohánykutató tanács, dátummegjelölés nélkül)

Az egészségügyi hatóságok iránti valamilyen furcsa tiszteletből egy 1981-es dohány-
intézeti emlékeztető megállapítja, hogy

„A dohánygyártók tiszteletben tartják az egészségügyi tisztviselők azon jogát, hogy
véleményt formáljanak népegészségüggyel kapcsolatos kérdésekben... Az adott
körülmények között azonban a dohányipari cégek úgy érzik, hogy a figyelmeztető
feliratok szükségtelenek.” 135

(Dohányintézet, 1981)

A cégek erőteljesen küzdöttek azon intézkedések ellen, hogy figyelmeztetések kerülje-
nek a cigarettákra, illetve amikor az ilyen feliratokat előíró törvények már léteztek, hogy
biztosítsák, hogy a figyelmeztetések nem lesznek még elrettentőbbek:

„Az erőfeszítések révén [a PM-é] a GCC egészségügyi minisztereinek kísérleti szak-
értői bizottsága... elhalasztotta az egészségügyi figyelmeztetések és az összetevők
maximális szintjének feltüntetését a cigarettadobozokon. A váltakozó figyelmeztető
feliratok bevezetése és a reklámtiltásra irányuló kezdeményezéseket szintén meghi-
úsítottuk... Sikeresen megállítottuk a svéd kormány egészségügyi figyelmeztető fel-
iratokra vonatkozó javaslatát...” 136

(Philip Morris, 1986)

Az ipar egyik gondja az, hogy az egészségügyi figyelmeztetések hatnak a fogyasztásra:
„A szabályozások, amik leleplezéssel és feliratozással kezdődnek, bizonyos össze-
tevők használatának szigorításához és betiltásához vezethetnek. Ez riadóztathatja
a fogyasztókat, befolyásolhatja a márka ízét, és potenciálisan negatív hatásai lehet-
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nek a [piaci] verseny eredményeire.” 137

(Philip Morris, 1992)

„Egy megállapítás, mely a dohányzást a tüdőrákkal kapcsolja össze, rendben levő-
nek tűnik a beavatatlan nagyközönség számára. A figyelmeztetés „szabatossá-
gának” javítása nyilvánvaló igény nélkül oda vezet, hogy annak hitelessége nő, és
kíváncsi vagyok ez-e valójában az ipar legjobb érdeke.” 138

(Philip Morris, 1988)

Norvégiában a Philip Morris egy „törvényi védelem tervet, egy kormánykapcsolatok
tervet és egy média tervet" fogadott el, hogy „megelőzze” az egészségügyi figyelmez-
tető feliratok elfogadását:

„A lobbizás fő célcsoportja az egészségügyi minisztérium vezetői és politikai tiszt-
ségviselői kell majd legyenek... Hasonló kapcsolatokat kell kiépíteni a kereskedelmi,
igazságügyi és ipari minisztériumokban... Mozgósítsuk a velünk szimpatizáló kap-
csolatainkat az üzleti életben, beleértve a kereskedelmi szervezeteket és szakszer-
vezeteket. Különösen fontos, hogy mozgósítsunk más fogyasztói javakat előállító
iparágakat, bemutatva a lehetséges jövőbeni veszélyeket.”

A média terv magában foglalta 
„... az új figyelmeztető feliratok szükségességére utaló háttérinformációk, ezek or-
vosi megalapozottságának, a lehetséges védjeggyel kapcsolatos szabálysértések
és a jelenlegi dohányzásellenes törvény tapasztalatainak megkérdőjelezését... 
A befolyásos napilapokat, mint a VG és a Dagens Naeringsliv, tájékoztatni kell a
javaslatról. Remélhetőleg ők majd kommentálni fogják szerkesztői szinten. Ezeket 
a kommentárokat más médiumok hajlamosak „felfogni”, illetve közhivatalnokok és
politikusok olvassák majd őket... Az üzleti lapokhoz információkat kell eljuttatni
arról, hogy az új szabályozásnak milyen következményei lesznek a jövőbeni üzleti
tevékenységekre.” 139

(Philip Morris, 1991)

Ahol nem tudták megakadályozni a feliratozásra vonatkozó szabályok bevezetését, 
a dohánycégek gyengíteni igyekeztek azokat úgy, hogy feltüntették a feliraton, hogy ez
a kormánynak tulajdonítható, így mintegy törvényi védelmet adtak az iparnak:

„Meg kell előzni az elfogadhatatlan egészségügyi figyelmeztetések feltüntetését.
Biztosítsuk a megfelelő tulajdoníthatóságot és ahol indokolt, tereljük jogi útra a
dolgot. Készítsük el a Kelet-Európára vonatkozó érvrendszereket és a lobbizásra
vonatkozó kezdeményezéseket.” 140

(Philip Morris, 1989)
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„Algériában a Philip Morris erőfeszítései nyomán a kormány beleegyezett, hogy fel-
tüntessék a kormánynak tulajdoníthatóságot az egészségügyi figyelmeztető felira-
tokon.” 141

(Philip Morris, 1986)
Ezek az erőfeszítések kiterjednek a dohánycégek exporttevékenységére is:

„Számba kell vennünk annak szükségét, hogy minden exportra menő cigarettánkra
egészségügyi figyelmeztetést kell elhelyeznünk. Egy ideig támogattam, hogy ezt
megtegyük. Úgy gondolom, hogy ezzel valamelyest javítani tudjuk helyzetünket pe-
res ügyekben a temékfelelősség területén, és ki tudjuk majd küszöbölni az egész-
ségügyi szervezetek, részvényesek és még egyes barátságos kongresszusi képvi-
selők számottevő kritikájának célpontját.” 142

(Philip Morris, 1991)

Amikor Izland kormánya egy olyan figyelmeztető feliratot javasolt, mely megállapítja,
hogy „Figyelem: a dohányzás a tüdő rákos megbetegedését és szívbetegséget okoz-
hat”, egy dohányipari emlékeztető leszögezte, hogy

„Erőfeszítéseket teszünk a Dohányintézeten keresztül, hogy meghatározzuk, vajon
az Egyesült Államok kormánya (talán az iparral karöltve) meg tudja-e győzni az
izlandi hatóságokat, hogy megváltoztassák vagy valamilyen más módon enyhítsék
ezt a szabályozást, talán egy olyan kifejezéssel kiegészítve az eredményt, hogy ez
a figyelmeztetés „megfelel az izlandi törvényeknek”.” 143

(Lorillard, 1969)

A Philip Morris felkérte a világ legnagyobb PR-cégét, a Burson and Marstellert (BM),
hogy készítsen elő egy „kommunikációs tervet” arra, hogy a PM dobozain önkéntes fi-
gyelmeztetéseket helyeznek el. A BM javaslata szerint az önkéntes figyelmeztetés egy
olyan dolog,

„... amit meg kellene tennünk... és ezt a hírverést ellenőrzésünk alatt kell tartanunk,
amennyire csak lehetséges.” 144

(Philip Morris, 1991)

Sőt, a cigarettagyártók egy potenciális problémát a maguk előnyére tudtak fordítani;
az egészségügyi figyelmeztetések még el is tudják adni a cigarettát:

„Úgy tűnik, hogy egy új potenciális vásárló... 100 vagy 200 láda olyan Marlboro-t
kért, melynek dobozain az amerikai egészségvédelmi figyelmeztetés van… Az jutott
eszembe, hogy most már az egész világ tudja, hogy mind az angol, mind az ame-
rikai cigaretták egészségügyi figyelmeztetéssel vannak ellátva. Amennyire én tu-
dom, semmilyen másik márka nem hordoz jellegzetes magyarázó feliratot, kivéve
kis betűkkel azt, hogy „made in U.S.A.” és a fogyasztó még többet is elszívhat ezek-
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ből az egészségügyi figyelmeztetéssel ellátott cigarettákból, mivel a felirat biztosítja
őket, hogy a cigaretták amerikaiak. Minthogy a Marlboro-eladások részesedése
ezen a piacon igen kicsi, jelenleg azt gondolom, hogy megéri kipróbálni, hátha az
egészségügyi figyelmeztetés növelni fogja az eladásokat.” 145

(Philip Morris, 1973)

Irodalom:

[133] Quoted in H. Thomas and J. Gagliardi, „The Cigarette Papers: A Strategy of Manipulation,” 
South China Morning Post, 19 January 1999. 

[134] R.C. Hockett, Scientific Information in Relating to Proposals to Label Tobacco Containers, undated, 
Council for Tobacco Research, Bates Number 11299087-95. 

[135] The Tobacco Institute, Tobacco in the Developing Nations, November 1980, 
http://www.tobaccoinstitute.com/getallimg.asp?DOCID=TIMN0154202/4218&if=avtidx,
Bates Number TIMN0154202

[136] A. Whist, Philip Morris International Corporate Affairs, 17 December 1986, 
http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2025431401-06. 

[137] Philip Morris Corporate Affairs Department Goals, 1992, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2047079509/9612, 
Bates Number 2047079509-9612.

[138] A. Borek memo, 17 May 1988, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501048577/8578,
Bates Number 2501048577-78.

[139] Philip Morris, „Countering New Health Warnings Labels, Norway,” 1991, 
http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2501240776-79.

[140] „Philip Morris EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-94.

[141] A. Whist, Philip Morris International Corporate Affairs, 17 December 1986, 
http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2025431401-06. 

[142] M. Bring, Memo to Michael Miles, 24 July 1991, Philip Morris, 
http://docs.house.gov/tobacco/docs2/pmsearch.htm, 
Bates Number 2023003838. Also available via 
http://www.tobaccodocuments.org/view.cfm?CitlD=973929&GetListArrayIdx=1&ShowImages=yes.

[143] A. J. Stevens, Letter regarding „Iceland – Health Warnings of Cigarettes,” 
25 August 1969, http://www.tobaccodocuments.com, Bates Number 88694579-80.

[144] M. Bring, Memo to Michael Miles „Warning Labels on Exported Cigarettes,” 22 October 1991, 
http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2023003853-3854 and 2045749945-9946

[145] L. M. Blumberg, American Health Warning Notice, Letter to H. Quick, Philip Morris International, 
19 October 1973, http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2024975020-21.

6
7

C
í
m
k
é
z
é
s



2.9 A dohányipar lobbitevékenysége

A dohányiparnak továbbra is az egyik ma létező legjobban finanszírozott és kifinomult
testületi lobbigépezete van helyi, regionális és nemzetközi szinten egyaránt. A lobbi-
zással kapcsolatos erőfeszítések részben maguktól a cégektől származnak, vagy pe-
dig egy harmadik személy igénybevételével történnek úgy, hogy az iparral való kap-
csolat rejtett marad. A stratégiák legnagyobb részét a cégek maguk koordinálták az
ipar által finanszírozott nemzetközi konzorciumokon keresztül. Ilyenek voltak az ICOSI
és az INFOTAB.

A dohányipar egy húsz éves kampányra vállalkozott az ENSZ és különösen az EVSZ-
szel szemben (lásd még 2.13 Az Egészségügyi Világszervezet és egyéb ellenségek),
hogy aláássa a dohányzás visszaszorítását célzó politikákat. Ezek a lobbizással kap-
csolatos erőfeszítések kiterjedtek voltak:

„Az INFOTAB 38 olyan országban irányította a lobbitevékenységet, ahol a dohány-
termesztés gazdasági szempontból jelentős, miközben tagvállalatokkal, nemzeti
dohányegyesületekkel és dohánylevél-nagykereskedőkkel dolgozott együtt. Én egy
hasonló erőfeszítést koordinálok a Nemzetközi kereskedelmi kamarán keresztül.
Ezen tevékenységek célja, hogy a WHA-ba delegált nemzeti küldöttek szembesze-
güljenek a szélsőséges dohányzásellenes javaslatokkal. Brazília, Mexikó és Zim-
babwe voltak a mi oldalunkon a legaktívabb országok.” 146

(R.J. Reynolds, 1986)

Az Egyesült Államokban az ipar arra törekedett, hogy
„megfelelőbb kommunikációs csatornákat hozzon létre a washingtoni iroda és a
testületi adományok között azért, hogy ezek az adományok jobban szolgálhassák
a cég politikai célkitűzéseit... Ezen túlmenően, a washingtoni szakembereknek
törekedniük kell arra, hogy jobban határozzák meg azokat, kik kapják ezen adomá-
nyokat, milyen úton kapják meg ezen adományokat, és ez hogyan egészíti ki min-
dazt, amit eddig már tettünk.” 147

(Dohányintézet, 1982)

„Azonosítsuk a Kogresszus azon tagjait, akik rangjuknál, a vezetésben jelenleg be-
töltött szerepüknél, stb. fogva esélyesek arra, hogy a kongresszusi vezetés követ-
kező generációja legyenek... Finomítanunk kell folyamatban levő programjainkon
azért, hogy jelenlétünket ezen kongresszusi tagok előtt megerősítsük, például va-
csorával egybekötött találkozók vagy adománygyűjtések alkalmával, és a kong-
resszusi tagok számára külön költségvetés meghatározására van szükség.” 148

(Dohányintézet, 1982)
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„Okozz sérülést – az NRA stratégiája. Hadd ismerjék meg a politikusok az ellenünk
való tevékenykedés hátrányos oldalát úgy, hogy meghatározunk egy sebezhető
jelöltet, mozgósítsunk erőket annak elérésére, hogy elveszítse a választást, aztán
diszkréten tájékoztassunk más politikusokat, hogy mi voltunk azok, akik ezt tettük.”149

(Philip Morris, 1987)

Ezeket a taktikákat a világ többi részére is kiterjesztették:
„A GCC tagállamaiban az információ- és erőforrások olyan jelentős hálózatát hoz-
tuk létre, amelyiknek segítségével a megfelelő tisztségviselőket meg tudjuk győzni.”150

(Philip Morris, 1986)

„Kössük össze a dohányosok jogaiért küzdő programjainkat olyan jól irányzott PR
kampányokkal, melyek szembeszállnak a félrevezető és hibás tájékoztatásokkal,
különösen az északi államok piacain; terjesszük ki a programot Svájcra, Török-
országra és a GCC államaira.” 151

(Philip Morris, 1989)

„A Philip Morris vezető szerepet vállalt a fülöp-szigeteki kereskedelmi kamarában...
Segédkeztünk Aquino elnök nagymértékben sikeres Egyesült Államok-beli látoga-
tásánál. A Philip Morris International személyzete most olyan kulcspozíciókat foglal
el egy sor nemzetközi szervezetben, ami az elkövetkező években nagy segítsé-
günkre lesz.” 152

(Philip Morris, 1986)

„A svájci piac jelentősen megerősödött dohányzásellenes tevékenység nyomása
alatt áll... Hogy ellenálljunk ennek a fejleménynek... kibővítjük kormánykapcso-
lataink hálózatát a svájci iparra, kereskedelemre és turisztikai szervezetekre; fel-
használjuk az állampolgárok és a fogyasztói szervezetek segítségét; felhasználjuk 
a dohányipar pártján álló parlamenti klikket, hogy párbeszédet kezdjünk a jobb-
közép politikai pártokkal; és kiszélesítjük kapcsolatainkat a szakszervezeti moz-
galomban.” 153

(Philip Morris, 1989)

„Ezen túlmenően Ugandában egy IMF/Világbank sugallta másik adóemelést kellett
elszenvednünk. Mindezek a fejlemények, vagyis a külföldi devizaforrásokhoz való
hozzáférés csökkenése és az adóügyek egyre inkább a gazdasági menedzsment
központi kérdéseivé válnak azon afrikai államokban, amelyekben mi működünk.
Cégeink menedzsmentjei nagyszerű, bár igen időigényes munkát végeznek, amikor
lobbiznak mind a kormányaiknál, mind pedig az IMF képviselőinél, de egyre inkább
frusztrálják őket a végső soron Washingtonban hozott döntések.” 154

(BAT, 1993)
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„1985-ben azon dolgozunk, hogy a döntéshozókkal való kommunikáció terén vég-
zett tevékenységünket még tovább javítsuk. Tervünknek három fő szempontja van.
Először is igyekszük minél több és minél jobb embereket felfogadni és többet fizetni
nekik, amennyiben ez szükséges. Bahrein, Stockholm, London, Montreal, a Fülöp-
szigetek és Japán mindazok a helyszínek, ahol a testületi ügyek további erősítést
kapnak. Másrészt igyekszünk egy sokkal módszeresebb megközelítést elfogadni
arra, hogy a „megfelelő” embereket neveljük tovább. Eddig lehet, hogy kissé ötlet-
szerűek voltunk. Harmadrészt igyekszünk több figyelmet fordítani a bürokrácia
„megnevelésére”, ellentétben az eddigiekkel, amikor csak a csúcsvezetőkkel foglal-
koztunk.” 155

(Philip Morris, 1985)

Egy, „A brit támogatási politika dohányügyekkel kapcsolatos projektjeire vonatkozó
változások”-ra vonatkozó emlékeztető megjegyzi, hogy

„bár az új politika teljes megváltoztatása valószínűtlen, legalábbis a közeljövőben,
lehetőségeket kell találni arra, hogy biztosítsuk, hogy a politika megvalósításában
maximális rugalmassággal járnak el... Néhány levelet már írtunk a miniszternek,
melyben aggodalmunkat fejeztük ki... megegyezésre jutottunk abban, hogy az ilyen
fajta magyarázatok támogatásra szorulnak, mégpedig olyan afrikai országokból
származó kommentárok által, amelyekre az új politika aktuálisan vagy potenciálisan
negatív hatással van. Ilyen országok különösen Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zaire,
Kenya, Kamerun és Tanzánia. Ilyen megjegyzés megtételét elő lehet mozdítani a
brit főbiztosságokon vagy az egyes kormányok bizonyos minisztériumain keresz-
tül... Az ITGA, malawi-i, tanzániai vagy zimbabwei tagszervezetein keresztül szintén
lobbizik majd ezen országok megfelelő minisztériumaiban.” 156

(BAT, 1991)

Gyakran ezek az akciók rejtettek voltak, ahogy ez a Rothmans egyik képviselőjétől 
az egyiptomi parlament egyik tagjához menő levél nyilvánvalóvá teszi:

„Amikor júniusban találkoztunk, Ön megkért arra, hogy készítsek egy „tudományos
összefoglalót” a dohányzás és egészség témában, hogy azt Ön, népgyűlési képvi-
selő minőségében fel tudja használni. A mellékelt dolgozat az Ön kérésére válaszul
íródott... Amint azt Ön észlelni fogja, a dolgozatot senki sem jegyzi és én meg is
szeretném Önt kérni arra, hogy az én nevemet vagy a cég nevét, mint e dolgozat
forrását, ne fedje fel. Egyébként a dolgozatot Ön úgy használhatja fel, ahogy csak
akarja. Mr. Scott és jómagam találkoztunk más nemzetközi, Egyiptomban is ter-
jesztő gyártókkal és megegyeztünk egy közös „dohányipari álláspontban”, melyet
viszont szeretnénk látni a cigaretták marketingjének szigorítására vonatkozó javas-
latban. Úgy érezzük, a legjobb az volna, ha még egyszer találkoznánk Önnel, hogy 
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áttekinthessük ezt a dokumentumot, és ha Ön jónak látja, szívesen vennénk egy
meghívást, hogy meglátogassuk Önt Kairóban.” 157

(Philip Morris, 1980)

Az ipar létrehoz és használ úgynevezett frontcsoportokat is:

„A cigarettagyártók kereskedelmi egysületeit – legjobb frontszervezeteink – számos
olyan országban megerősítjük, ahol erőteljes kezdeményezéseket indítanak. Új
nemzeti egyesületeket is létrehoztunk, például Brazíliában.” 158

(Philip Morris, 1979)

Vagy „szövetségeseket”:
„Folytatni fogjuk vállalataink vezetőinek hatékony szószólókká való fejlesztését, és
lehetőségeket fogunk keresni számukra, hogy üzeneteinket terjesszék. További
„hangokat/szövetségeseket” fogunk beszervezni és aktiválni, akikkel építő módon
„el tudjuk adni” nézeteinket.” 159

(Philip Morris, 1989)

„Azokat a szoros kapcsolatokat, melyeket évek hosszú során sikerült kidolgozni 
a kormánnyal, parlamenti képviselőkkel, a tudományos élet szereplőivel, az orvosi
szakmával, akadémiai és szakmai körökkel, szakszervezetekkel és másokkal (bele-
értve a médiát is), kitartóan fenn kell tartani és ki kell terjeszteni. Ezeken keresztül
az ipar tárgyalási és befolyásolási pozícióban van minden olyan témában, ahol 
a dohány valamilyen módon érintett, gyakran anélkül, hogy nyilvánosságra kerülne
részvétele.” 160

(Dohányügyi tanács, 1978)

Irodalom:

[146] R. Marcotullio, Memo „Regarding World Health Organisation,” 17 March 1986, 
http://www.rjrtdocs.com, Bates Number 505745424.

[147] Philip Morris, „Government Affairs Objectives,” 7 January 1992, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2023200348/0355, 
Bates Number 2023200348/0355.

[148] Philip Morris, „Government Affairs Objectives,” 7 January 1992, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2023200348/0355, 
Bates Number 2023200348/0355.

[149] Philip Morris, Operation Down Under Conference, 24/6-28/6, 24 June 1987, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2021502679/2683, 
Bates Number 2021502679/2683
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[150] A. Whist, Memo to Board of Directors, Philip Morris International Corporate Affairs, 
17 December 1986, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2025431401/1406, 
Bates Number 2025431401/1406

[151] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-94.

[152] A. Whist, Memo to Board of Directors, Philip Morris International Corporate Affairs, 
17 December 1986, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2025431401/1406, 
Bates Number 2025431401/1406

[153] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142/6294.

[154] R.S. Hartley, Letter Regarding IMF/World Bank to B. Bramley, 28 June 1993, 
BAT Guildford Depository, Bates Number 502587026.

[155] Philip Morris, „Issues Raised in Hamish's Memo”, 29 March 1985, 
http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2023268340.

[156] BAT, Meeting, 14 March 1991, at Infotab, BAT Guildford Depository, Bates Number 502555340.
[157] G.W. Moore, Letter to Hassan M. Soleib, Eastern Co. SAE, Rothmans, 6 October 1980,

http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501021931, Bates Number 2501021931.
[158] Philip Morris, undated speech, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2023024475/4491, 

Bates Number 2023024475
[159] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 

December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-94.

[160] C. Johnson, „A Public Relations Strategy for the Tobacco Advisory Council; Appraisal and 
Proposals,” 20 November 1978, 
http://www.library.ucsf.edu/tobacco/, British American Tobacco Documents, 
Bates Number 109881385-1407.
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2.10 Média-kapcsolatok

A dohányipar hosszú idő óta olyan kulcsszereplőnek tekintette a médiát,
mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy sikerrel meg tudja akadályozni 
a hatékony szabályozások bevezetését.

Az egyik módszer, amivel az ipar kicsikarta a médiából, hogy kedvező színben tüntes-
se fel az, hogy megfélemlítette a reklámköltések visszatartásával:

„Mi nem használjuk fel jelentős befolyásunkat a médiával szemben... A média sze-
reti a pénzt, amit reklámjainkból zsebretesz és ő egy olyan szövetséges, akit ki
tudunk és ki is kell zsákmányolnunk... Egy összehangolt próbálkozást kell tennünk
főbb piacainkon, hogy olyan irányban befolyásoljuk a médiát, hogy az ipar állás-
pontja szempontjából kedvező cikkeket és szerkesztői hozzászólásokat írjanak 
a dohányzással kapcsolatos ellentmondások különböző vonatkozásairól.” 161

(Philip Morris, 1985)

„Kérlek fogadd meg a tanácsot, hogy az általunk a médiára jelentett veszély főként
egy taktikai lépés volt. Tisztában voltunk vele, hogy valami készül reklámtiltás tár-
gyában, és ezért kénytelenek voltunk bevonni a sajtót... A sajtó megfélemlítése 
volt az egyedüli járható út, hogy rávegyük őket arra, hogy tegyenek valamit... Míg
Bahrein önmagában nem egy olyan jelentős piac, de az Öbölben betöltött „előfutár”
szerepét nem kell alábecsülni. Ha mi hibát követünk el itt, előbb vagy utóbb ismét
felmerül a dolog a régió más országaiban.” 162

(Philip Morris, 1980)

Ahol az ipar nem reklámozott erőteljesen a sajtóban, elgondolkodott azon, hogy meg-
tegye-e azért, hogy politikai támogatást szerezzen:

„Jelenleg még nem élvezzük a nyomtatott sajtó támogatását [Pakisztánban], főleg
azért, mert nem reklámozunk a sajtóban. A cégek megfontolás tárgyává tették,
hogy van-e kereskedelmi értéke, hogy valamennyi forrást a nyomtatott sajtóba irá-
nyítsunk át, hogy megkíséreljünk valamilyen fajta támogatást kapni tőlük.” 163

(Philip Morris, 1994)

Egy másik módszer, hogy az ipar a média kegyeibe behízelegje magát az, hogy szpon-
zorálja az újságírók utazásait:

„1986. folyamán öt országból 97 újságíró Egyesült Államokba tett látogatásának
voltunk házigazdái. Ez a fajta tevékenység tovább bővítve 1987-ben is folytatódik,
és sokkal közvetlenebbül a passzív dohányzás témakörére fogunk összpontosítani.
Eligazításokat és oktatási programokat fogunk összehívni a média képviselői szá-
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mára Ázsiában, Latin-Amerikában, Európában és Ausztráliában és növelni fogjuk
azon külföldi újságírók számát, akiket kihozunk majd az Egyesült Államokba.” 164

(Philip Morris, 1986)

A dohányipar odafigyel arra, hogy nyomon kövesse, kik a barátai és kik az ellenségei
a médiumoknál:

„Finomítani kell a médiaszolgálatot, hogy hihető válaszokkal álljunk elő a megkere-
sésekre a megfelelő időben. Ennek az erőfeszítésnek fontos része a nyomtatott és
elektronikus sajtóban dolgozó barátaink és ellenfeleink személyének meghatáro-
zása.” 165

(Philip Morris, 1987)

„A médiakapcsolat-programunkat megerősítjük, hogy az lehetővé tegye számunk-
ra, hogy nyomon kövessük az újságírók álláspontját fontos kérdésekben és előse-
gítse a velük való rendszeres kapcsolatfelvételt.” 166

(Philip Morris, 1989)

Egy megfelelő mértékben együttműködő média nagyon jól tudja szolgálni a dohány-
ipart a szabályozásokkal kapcsolatos csatákban:

„Dolgozzunk együtt a kuwaiti médiatulajdonosokkal, hogy fenntartsuk a megfelelő
szembenállást az egészségügyi miniszter dohányzásellenes javaslatával szemben...,
aki szigorú dohányzási korlátozásokat szándékozik bevezetni. Együttműködve
azokkal a sportszervezetekkel, akiket szponzorálunk, hozzuk nyilvánosságra az elő-
nyöket [a dohányzással járókat] a pánarab és a kuwaiti médián kersztül.” 167

(Philip Morris, 1987)

Néha jobb azonban kívülálló személyként meghúzódni:
„... megkíséreljük a Philip Morrist távol tartani a médiától olyan kérdésekben, mint
az adózás, a dohányzás betiltása és a dohánytermékek marketingjének korláto-
zása. Ehelyett megpróbáljuk ellátni a médiát az álláspontunkat támogató, kívülálló
forrásokból származó vélemény-nyilvánításokkal, mely források hitelesebbek a mi
cégünknél és nincsenek nyilvánvaló gazdasági érdekeltségei.” 168

(Philip Morris, 1993)

A dohánycégek kiismerték a hangsúlyváltások minden csínját-bínját:
„... megpróbálunk hangsúlyt váltani bizonyos dolgok között. A dohányadó egy be-
csületességi és hatékony adópolitikai kérdéssé vált. A dohánytermékek marketingje
a kereskedelmi szólásszabadság megtestesítője. A környezeti dohányfüst alkal-
mazkodással kapcsolatos kérdés. A dohányzással összefüggő tűzesetek megfon-
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tolt tűzvédelmi programokkal kapcsolatos kérdés lettek. És így tovább.” 169

(Philip Morris, 1993)

Irodalom:

[161] „The Perspective of Philip Morris International on Smoking and Health Issues” (Text of the 
discussion document used at the meeting of top management), 
25 March 1985, http://www.pmdocs.com/, Bates Number 2023268329-49.

[162] Telex from A. Borek to W. Thomas, 11 February 1981, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501021955, Bates Number 2501021955.

[163] Philip Morris, „Pakistan - Meeting in London,” 1994, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2504024765/4767, Bates Number 2504024765-67.

[164] A. Whist, Memo to Board of Directors, Philip Morris International Corporate Affairs, 
17 December 1986, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2025431401/1406.

[165] Philip Morris, Draft Corporate Affairs Plan, 25 November 1987, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501254715/4723.

[166] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 1990-1992,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-94.

[167] Philip Morris, Draft Corporate Affairs Plan, 25 November 1987, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501254715/4723.

[168] T. Walls, Grasstops Government Relations, Philip Morris, 30 March 1993, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2024023252/3265, 
Bates Number 2024023252-65. 

[169] Ibid.
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2.11 Termékkivitelezés: 
„light” és „alacsony kátránytartalmú” cigaretták

Amikor az ötvenes években bizonyítékok kezdtek megjelenni a dohányzás egészség-
károsító hatásaival kapcsolatban, a dohányipar tudósai őrült hajszába kezdtek, hogy
egy „biztonságos” cigarettát fejlesszenek ki. Egy ilyen termék kifejlesztésének üzleti
haszna kétségtelen volt:

„Lefogadom, hogy az első cég, amelyik egy olyan cigarettát hoz létre, mely állítólag
lényegesen csökkent kátrány és nikotintartalommal rendelkezik... meg fogja kapa-
rintani a piacot.” 170

(Philip Morris, 1958)

„Fiúk! Nem csodálatos lenne, ha a mi cégünk lenne az első, amelyik „rákmentes”
cigarettát tudna előállítani? Milyen hatással lenne ez a versenyre!” 171

(Hill és Knowlton PR-cég, idézve egy dohányipari jogászt, az 50-es évek közepe)

1961-ben a Philip Morris tudósai megvizsgálták egy „orvosilag elfogadható cigaretta”
elkészítésének lehetőségét, melynek füstjében csökkenthető lett volna a karcinogén
anyagok átlagos szintje. Egy ilyen cigaretta kifejlesztése a becslések szerint 10 millió
dollárba került volna és 7-10 évet vett volna igénybe, ráadásul

„Ennek a célkitűzésnek az elérése óriási kutatómunkát igényel, mivel rákkeltő
anyagok gyakorlatilag minden, a cigarettafüstben megtalálható vegyületcsoportban
jelen vannak.” 172

(Philip Morris, 1961)

A kihívás az volt, hogy csökkentsék a kátrányszintet, miközben fenntartják vagy éppen
emelik a nikotinszintet azért, hogy a fogyasztókat megtartsák:

„[Az egy cigarettára eső nikotinmennyiség csökkentése] a fogyasztók egy jelentős
részénél a nikotinhoz való hozzászokás megszűnését jelentené és megakadá-
lyozná, hogy a szokás új dohányosoknál kialakuljon.” 173

(BAT, 1961)

„Van egy veszélye annak a jelenlegi törekvésnek, hogy mind jobban és jobban
csökkentsük a cigaretták által szállított anyagmennyiségeket, például az, hogy 
a dohányos „távolmarad a szokásától”… Ha a nikotinmennyiséget egy bizonyos
„elégedettségi” határ alá csökkentjük, akkor szinte bizonyos, hogy a dohányosok
sokkal könnyebben megkérdezhetik maguktól, hogy miért is engednek meg ma-
guknak egy ilyen drága szokást.” 174

(BAT, 1977)
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A 80-as években az R.J. Reynolds azon erőfeszítése részeként, hogy egy „Premier”
nevű biztonságosabb cigarettát fejlesszen ki, kokainnal „megbolondított” változatokat
próbált ki babuinokon [cerkófmajom-féle – a szerkesztő], hogy biztos legyen abban,
hogy a termék megfelelő szintű hatóanyag-felszabadulást eredményez:

„Szomorúan hallom, hogy azon állatokból származó mintáknak, melyek crach-ko-
kainnal töltött Premier cigarettákat szívtak, viszonylag alacsony volt a kokaintar-
talma. Ön jelzi, hogy azok a néhány ng/ml-es szintek, amelyeket az expozíció után
rövid idővel mért, élettani szempontból jelentéktelenek. Mai telefonbeszélgetésünk
során felsoroltam néhány lehetséges értékelést, beleértve azt is..., hogy a Premier
valójában nem szolgál kábítószerhordozó eszközül.” 175

(R.J. Reynolds, 1989)

Egy úgynevezett „biztonságos cigaretta” kifejlesztésének fő célja az, hogy arra báto-
rítsa a dohányosokat, hogy ne hagyjanak fel szokásukkal:

„A gyártók az alacsony TPM-re [total particulate matter=összes szemcsés anyag-
mennyiség] és nikotinszegmensre összpontosítanak a márkák létrehozásánál...;
ennek az a célja, hogy így vagy úgy, de megnyugtassák a dohányosokat, hogy ezek
a márkák viszonylag „egészségesebbek”, mint az eredeti cigaretták.” 176

(BAT, 1971)

„E területen minden munkának arra kell irányulnia, hogy a fogyasztót megerősítse
és megnyugtassa a cigaretták és a dohányzási szokás felől. Ezt különböző úton
lehet elérni, például az alacsony károsanyagtartalom hangsúlyozásával, az ala-
csony károsanyag-tartalom és a „gyengeség” [a cigaretta kevésbé káros, „gyenge”
voltának – a szerkesztő] észlelésének kifejlesztésével.” 177

(BAT, 1977)

„Az alacsony kátránytartalmú termékek végső fokon alapjában fogják meghatározni
a cigarettaüzletet. Ez a dohányosok megnyugtatásának egyik fontos mechaniz-
musaként fog szolgálni.” 178

(BAT, 1979)

„A leszokókat elbátortalaníthatja és visszatarthatja a leszokástól vagy legalábbis
hosszabb ideig a piacon tartja… Egy kevésbé ingerlő hatású cigaretta az egyik út
(valójában a leszokás folyamata során az alacsonyabb kártánytartalmú és néha
mentolos cigarettára való áttérés gyakorlata „hallgatólagosan” jelzi ezt a felisme-
rést). A biztonságos cigaretta nagy vonzóerőt gyakorol majd, amit főként csak 
a leszokást bátorító társadalmi nyomás korlátozhat.” 179

(Imperial Tobacco, Kanada, 1986)

„Összefoglalva úgy tűnik, hogy a márkát fogyasztó meglevő dohányostáborra az
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jelent veszélyt, hogy le kívánnak mondani a cigarettáról (sokkal inkább így véle-
kednek a Silk Cut Ultra Light cigarettát szívók, mint a Silk Cut Extra Mild fogyasztói),
nem pedig a konkurrens márkák… valójában a Silk Cut Ultra Light nagyon alacsony
kártánytartalma és e márka csökkent egészségkárosító hatásának elfogadása az,
ami a márka használóinak jó véleményét magyarázza. Ugyanezt a célt szolgálja 
a márka ábrázolása is, melyben azt nagymértékben társítják „egészségtudatos
emberekkel”.” 180

(Gallaher, 1995)

A dohányosok körében végzett felmérések azt mutatják, hogy
„Csak kevesen gondolják azt, hogy az alacsony kátránytartalmú cigaretták fo-
gyasztása a leszokás felé vezető út egyik stádiuma… Sokkal gyakoribb volt azon-
ban az a nézet, hogy az alacsony kátránytartalom egy olyan lehetőség, mely a
leszokást kevésbé sürgőssé vagy szükségtelenné teszi.” 181

(Gallaher, 1997)

Azonban
„…lehet, hogy az alacsony kátránytartalmú cigarettára való áttérés hatása az, hogy
inkább növeli, mintsem csökkenti, a dohányzás veszélyeit.” 182

(Tobacco Advisory Council, 1979)

E kockázatnövekedés részben a „kompenzációnak” tulajdonítható, ami által a dohá-
nyosok szabályozzák a szervezetükbe juttatott füst mennyiségét annak érdekében,
hogy egy adott nikotinszintet elérjenek. Emiatt egy alacsony kátránytartalmú cigarettát
fogyasztó dohányos kompenzálja a csökkent szabaddá váló nikotinszintet úgy, hogy
azt mélyebben lélegzi be és többet dohányzik; ez egy olyan hatás, amit a hivatalos
gépi mérések nem tudják „visszaadni”:

„Kompenzáló dohányzás: ez is egy különösen furfangos dolog. Egyik oldalról üzleti
szempontból érzékeny. Másik oldalról, az ipar érdeke az, hogy adatokat kapjon és
véleményt nyilvánítson azokkal szemben, akik azt hangoztatják, hogy az „alacsony
károsanyag-felszabadítás program” félrevezető, mert a dohányosok kompenzálják
az alacsonyabb felszabaduló anyagmennyiséget.” 183

(Imperial, 1983)

Kétségek merültek fel, hogy valójában egyáltalán ki lehet-e fejleszteni egy biztonságo-
sabb cigarettát:

„Mivel a pirrolízis [hőhatás által előidézett kémiai reakció] folyamata során a szerves
anyagok széles köréből szabadulnak fel ismert rákkeltő anyagok, nagyon valószí-
nűtlen, hogy a dohánylevél elszívásának egy teljesen biztonságos formáját ki lehet
fejleszteni.” 184

(BAT, dátummegjelölés nélkül)
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Amikor az Egyesült Államok-beli Liggett cég tudósai egy lényegesen kisebb egészség-
károsító hatással bíró cigarettát fejlesztettek ki, bonyodalomba keveredtek a vállalat
jogászaival:

„A jogászok véleménye szerint nem mondhatjuk azt, hogy „biztonságos cigarettát”
csináltunk, mivel ez azt engedné sejtetni, hogy a gyártók által előállított cigaretták
nem biztonságosak, és ez felvetné a cég felelősségét, tehát a programot leállí-
tottuk.” 185

(1996)

A BAT tudósai számára az akadályt főnökük, Patrick Sheehy személye jelentette:
„Ha megkísérli egy „biztonságos” cigaretta előállítását Ön, közvetve bár, de ve-
szélyben van, mert véleményét úgy értelmezhetik, hogy elfogadja, hogy a jelenlegi
termék „nem biztonságos”, ez pedig nem egy olyan álláspont, amit véleményem
szerint képviselnünk kellene.” 186

(BAT, 1986)

Irodalom:

[170] C.V. Mace, Memo to R.N. DuPuis, untitled, 24 July 1958, quoted in P. J. Hilts, 
Smokescreen – The Truth Behind the Tobacco Industry Cover-Up, 1996, Addison Wesley, p. 26.

[171] Quoted in „Tobacco on Trial: Week in Review,” Star Tribune, 22 February 1998.
[172] H. Wakeham, „Tobacco and Health – R&D Approach,” 15 November 1961, Cipollone Trial 

Exhibit 608, Minnesota Trial Exhibit 10,300, 
http://www.tobacco.neu.edu/mn_trial/, Bates Numbers 1000277423-47.

[173] BAT Research & Development, Complexity of the P.A.5.A. Machine and Variables Pool, 
26 August 1959, Minnesota Trial Exhibit 10,392, 
http://www.tobacco.neu.edu/mn_trial/, Bates Number 100099115-17.

[174] BAT, „The Product in the Early 1980s,” 25 March 1977, Minnesota Trial Exhibit 11,386, 
http://www.tobacco.neu.edu/mn_trial/, Bates Number 1100699974-82.

[175] W.R. Rogers, „First Draft Report on Pilot Experiment on Crack Puffing by Baboons via Premier, 
Southwest Research Institute,” Report to Dr. C. Smith, R.J. Reynolds, 9 February 1989, 
http://www.rjrtdocs.com/rjrtdocs/frames.html, Bates Number 511477664-69.

[176] P.L. Short, BAT, „A New Product,” 21 October 1971, Minnesota Trial Exhibit 10,306, 
http://www.tobacco.neu.edu/mn_trial/, Bates Number 100028935-7.

[177] P.L. Short, „Smoking and Health Item 7: The Effect on Marketing,” 14 April 1977, 
Minnesota Trial Exhibit 10,585.

[178] BAT, 4 April 1979, (Roswell Collection), http://www.tobaccodocuments.org/, Bates Number 
109883101/3103, Litigation Usage: Minnesota Trial Exhibit Number 11,350.

[179] Creative Research Group, „Project Viking, Vol. 11: An Attitudinal Model of Smoking,” prepared for 
Imperial Tobacco Ltd. (Canada), February-March 1986, quoted in R. Cunningham, Smoke and 
Mirrors – the Canadian Tobacco War, International Development Research Centre, 
1996, pp. 79-80. 

[180] Market Trends Ltd., „Silk Cut Research.” prepared for Gallaher, November 1995, quoted in 
G. Hastings and L. MacFadyen, Keep Smiling, No One's Going to Die: An Analysis of Internal 
Documents from the Tobacco Industry's Main UK Advertising Agencies, The Centre for Tobacco 
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Control Research and the Tobacco Control Resource Centre, 2000, p. 8; see 
http://www.tobacco-control.org. 

[181] Calcraft Buck. Silk Cut Ultra: Advertising Research Debrief, 8 May 1997, quoted in G. Hastings and 
L. MacFadyen, Keep Smiling, No One's Going to Die: An Analysis of Internal Documents from the 
Tobacco Industry's Main UK Advertising Agencies, The Centre for Tobacco Control Research and 
the Tobacco Control Resource Centre, 2000, p. 9; see http://www.tobacco-control.org. 

[182] P.N. Lee, Note on Tar Reduction For Hunter, Tobacco Advisory Council, 19 July 1979, quoted 
in ASH, Tobacco Explained – The Truth About the Tobacco Industry – In Its Own Words, 
25 June 1988; see http://www.ash.org.uk.

[183] L. Blackman, Notes of a Meeting of Tobacco Company Research Directors, Imperial Head Office, 
16 February 1983, Minnesota Trial Exhibit 11,259, 
http://www.tobacco.neu.edu/mn_trial/, Bates Number 109840698-702.

[184] F.J.C. Roe and M.C. Pike, „Smoking and Lung Cancer,” undated, Minnesota Trial Exhibit 11,041, 
Bates Number 105453524-35.

[185] Quoted on Channel 4, Big Tobacco, Dispatches, 31 October 1996.
[186] P. Sheehy, Confidential Internal Memo, 18 December 1986, Minnesota Trial Exhibit. 11,296, 

http://www.tobacco.neu.edu/mn_trial/, Bates Number 109875217-8.
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2.12 A dohánytermékek feketekereskedelme

A dohánytermékek csempészete világjárvány lett: a világon az éves dohányexport
akár egyharmada is a feketekereskedelembe vándorol. Éveken keresztül a dohányipar
a cigarettacsempészet szellemét arra használta fel, hogy az adóemeléstől elijessze 
a kormányokat. Az utóbbi idők bírósági ügyei azonban feltárták, hogy a dohányter-
mékek feketekereskedelme nem is annyira az árkülönbség, mint leginkább maga 
a dohányipar tevékenységeinek az eredménye, amelyik úgy tűnik cinkosságot vállalt 
a világméretű csempészetben. A dohányiparnak a következőképpen van hasznára 
a csempészet:

• A dohánycégeket még meg is fizetik a csempészáruért és nagy mennyiségű árut 
tudnak eladni az illegális elosztási láncon keresztül. 

• A feketekereskedelemnek köszönhetően csökkent átlagos piaci ár az összes el-
adásokat növeli.

• Egyes dohányosok (főként a szegények) „védettek” a leszokással szemben, mi-
vel az árak alacsonyabbak maradnak.

• A csempészetet arra használják, hogy elősegítsék az alacsony fogyasztási adó 
ügyének előmozdítását, mely a legális piacokon igénynövekedéshez vezet.

A dokumentumokban a dohányipar változatos enyhítéseket, eufémiákat használ a
csempészet leírására. Gyakran a cigarettákat „DNP” jelöléssel jelölik meg, mely „meg
nem fizetett adót” [Duty Not Paid] jelent, míg a „DP” megfizetett adót [Duty Paid]. Egy
másik gyakran használt fogalom a „tranzit”. Például egy BAT-dokumentum, mely 
„kérdéseket és válaszokat” tartalmaz a „tranzitkereskedelemmel” kapcsolatban, fel-
teszi a következő kérdést:

„Kérdés: Mi az a tranzitkereskedelem?
Válasz: A tranzitkereskedelem az áruk olyan vándorlása egyik országból a másikba,
amikor adó- és vámfizetés nem történik. Ezt sokkal közismertebben csempészet-
nek nevezik.” 187

A dohánycégek legális műveleteket is használtak olyan reklámtevékenység leplezé-
sére, mely az illegális kereskedelembeni eladásokat ösztönözte; ezek voltak az úgyne-
vezett „esernyő-műveletek”:

"A kiterjedt médiamegjelenés során használt „Adómentesen elérhető” jelzőt nagyon
óvatosan szabad használni, mivel könnyen ellentétes hatásúvá válhat, és a piacot
ellátó forrásra terelheti a figyelmet, amit mi inkább nem szeretnénk, ha tüzetes
vizsgálat alá esne. A különböző szállodacsoportokon keresztül történő törvényes
behozatal védhető, és ez másik forrása lehet a márkaépítési terveink „fedezetének”,
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mely ugyanakkor egy promóciós felület is.” 188

(BAT, 1993)

A cégeknek fenn kell tartaniuk a megtévesztő látszatot a feketekereskedelem körül:
„... A BAT annyira felfejlesztette személyi állományát Nyugat-Afrikában, hogy már
átfedések vannak a SOREPEX és a BAT erőfeszítései között. A mi célkitűzésünk
most az, hogy fenntartsuk azt a láthatatlan falat, amit a SOREPEX köztünk és az
igen érzékeny togói, benini és nigeri (I. egység), illetve az egyenlítői afrikai (II. egy-
ség) piacok között képez; ugyanakkor azonban képessé teszi a BAT területi erejét
arra, hogy magára vállalja ennek a fontos üzletnek a menedzselését.” 189

(BAT, 1988)

És tovább álcázzák az exportot:
„Niger: Tárgyaltunk a Nigériába a Mr Adji-n keresztül történő közvetlen bevitelről...
ő úgy fogja álcázni a cigarettabevitelt, hogy a szállítmányt valami másnak nevezi,
például gyufának.” 190

(BAT, 1987)

Ezen kívül a dohányipar belső dokumentumai azt is mutatják, hogy a feketekeres-
kedelemnek, mint üzletnek az aktív menedzselését prioritásnak tekintették. A BAT
ötéves terve körvonalazza a „DNP eladások aktív és hatékony menedzselését”:

„Becslések szerint 1993-ban a világon összesen eladott 5,4 trillió szál cigaretta
közel 6%-a volt DNP eladás... A BAT számára kulcsfontosságú dolog annak
biztosítása, hogy a Csoportnak a teljes rendszerre kiterjedő célkitűzései és telje-
sítménye prioritást élvezzenek ennek az üzletnek az aktív és hatékony mened-
zselése révén.” 191

(BAT, dátummegjelölés nélkül)

A BAT és Philip Morris Latin-Amerikáért felelős vezető tisztségviselőinek egyik talál-
kozóján készült jegyzet a két cég közötti kiterjedt kartell-viselkedésre utal, amikor 
a piac megosztásáról szóló megállapodásokat és rögzített árakat kívántak elérni, illet-
ve a piac támogatását célzó kiadások korlátozására tettek kísérletet. Ez azt mutatja,
hogy a BAT és a Philip Morris a feketekereskedelemben, illetve a törvényes piacokon
egyaránt egymástól függetlenül meg tudják határozni az árakat:

„A BATCo azt javasolta, hogy helyi szinten aggresszív áremelést vigyünk keresztül
a DNP termékek esetén, és ez lehetőség szerint lépjen hatályba még augusztus
vége előtt... A DNP-beavatkozást követően a PMI azt javasolta, hogy inkább egy
DP áremelésre törekedjünk. A PMI kapcsolatot akart a DNP emeléssel. Ezzel mi
nem értettünk egyet.” 192

(BAT, 1992)
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A feketekereskedelem a piacmegosztás fenntartásának egyik módja, ahogy ezt ez az
ITL-től származó kanadai dokumentum illusztrálja:

„A piaci árak tekintetében az ITL ott fejezte be az 1993-as évet, ahol 1991-ben tar-
tott. Egy 1992-es piacvesztést követően az ITL feléledt annak köszönhetően, hogy
legfontosabb márkáit 1993. második felében elérhetővé tette a feketekereskede-
lem csatornáin keresztül.” 193

(Imperial Tobacco, 1994)

Egy másik BAT-hez szóló ITL dokumentum további magyarázatot ad a helyzetre:
„Amint azzal Ön is tisztában van, a csempészett cigaretta (a szélsőséges adóknak
köszönhetően) a kanadai összeladások közel 30%-át teszi ki és ez az arány tovább
növekszik. Bár mi beleegyeztünk, hogy támogassuk a szövetségi kormánynak 
a feketekereskedelem visszaszorítására tett erőfeszítéseit az Egyesült Államokba
irányuló exportunk korlátozásával, versenytársaink nem tették ugyanezt. Követke-
zésképpen úgy döntöttünk, hogy nem korlátozzuk tovább kivitelünket, hogy vissza-
szerezzük részesedésünket a kanadai dohányosok között. Ha másképpen jártunk
volna el, az hosszú távon nagy veszélynek tette volna ki márkáink sikerét a hazai
piacon. Amíg ez a feketekereskedelem-ügy meg nem oldódik, Kanadában esedé-
kes eladásaink egyre növekvő hányadát exportálni fogjuk, majd visszacsempész-
szük, hogy itt kerüljenek eladásra.” 194

(BAT, 1993)

A cég biztos volt abban, hogy helyesen meg tudja ítélni, az Egyesült Államokba menő
exportjának milyen hányada kerül vissza csempészés útján Kanadába. Sőt, úgy tűnik,
hogy a cég havi bontásban adogolni tudta kiviteleit a legális, illetve illegális eladások
felé:

„Nagyon köszönöm az Ön kézzel írott terjesztési jelentéseit... Szintén érdekelnének
az Ön adómentes eladásai. A törvényes adómentes (duty-free) eladásokat Duty
Free megnevezéssel, és minden tranzit DF-et Nem Specifikus Duty Free megne-
vezéssel jelentse.” 195

(BAT, 1993)

Amikor a probléma a tetőfokára hágott, Bill Neville, a Kanadai dohánygyártók tanácsá-
nak lobbistája megjegyezte:

„Ha a csempészetről van szó, nem fogunk bocsánatot kérni azért, mert azt akartuk,
hogy az kanadai cigaretta legyen.” 196

Az Egyesült Királyságban az Imperial Tobacco egy nagyon hasonló beismerést tett
2001-ben, amikor a feketekereskedelemről esett szó:

„Nem akarjuk, hogy csak külföldi márkákat hozzanak be az országba. Fontos, hogy
bármi is történjék, a mi márkáinkat nem rekesztik kívül.” 197
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A két Egyesült Királyság-beli cég, az Imperial Tobacco és a Gallaher jelenleg is cigaret-
ták milliárdjait exportálja olyan országokba, ahol ezeknek nincs vagy csak nagyon kis
piaca van, éppen úgy, ahogy az Kanadában történt. A becslések szerint az Imperial ál-
tal mostanában exportált cigarettáinak több mint felét visszacsempészik az Egyesült
Királyságba.198 Szintén van bizonyíték arra is, hogy a dohánycégek a kishatárforga-
lomban való csempészést is megcélozták. Ez az Egyesült Királyság és Európa konti-
nentális része közötti adókülönbséget használja ki:

„A csempészek (akik minden területen a piac több mint 70%-áért felelősek) csak 
a nagy márkákkal törődnek, például Old Holborn vagy Golden Virginia. Igényt kell
kialakítsunk az Amber Leaf számára az új, fiatalabb fogyasztók között, hogy a bolti
eladásokat és a csempészek hajlamát, hogy Amber Leaf-et árusítsanak, egyaránt
növeljük.” 199

(Gallaher, 1997)

A csempészetet arra is használják, hogy a különböző országok közötti piac megosz-
tását kiépítsék. Egy dokumentum vezető BAT tisztségviselők részvételét mutatja egy
olyan marketing-stratégia kidolgozásában, mely csempészcigarettára épít:

„Téma: DNP Brazília – Argentína
Souza Cruz tájékoztatott arról, hogy a BAT Industries elnöke hozzájárulását adta
ahhoz az elképzeléshez, hogy a Brazil operatív csoport növelje argentínai piaci ré-
szesedését DNP útján.” 200

(BAT, 1993)

Egy másik dokumentum a csempészpiac jelentős mértékű kézben tartására utal,
melynek következtében a BAT marketingtervezői ezt a lehetőséget egy második csa-
tornának tartják:

„Kent Super Lights... a DNP terméket két héttel a DP termék után kell piacra dob-
ni... Lucky Strike... vissza kellene vonni a 20's és 10's változatokat a DNP piacról.” 201

(BAT, 1994)

Lehetetlen azonban kizárólag a fekete piacban bízni:
„1. Hazai
a. Nigéria

Nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban kivitelezhetetlen egy kizárólag a GT [General
Trade, általános kereskedelem, egy, a feketekereskedelem megjelölésére használt
kifejezés] számára készített márka kifejlesztése, ennélfogva egy hazai bázisra is
szükség van. Így logikusnak tűnik, hogy bizonyos mennyiséget törvényesen impor-
táljunk, ami lehetővé teszi egy reklámkampány lefolytatását is.” 202

(BAT, 1990)
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Azért még a GT kereskedelem vagy „csempészet” is prioritás maradhat:
„Feltételezések:
1. A politikai helyzet Kamerunban 1992-ben még végig bizonytalan marad, majd 

rendeződik.
2. A gazdaság nem mutat majd javulást a következő öt évben.
3. A GT működtetése ezért ezen a piacon prioritás marad végig ebben az idő-

szakban.” 203

(BAT, 1991)

Természetesen időnként boldoggá kell tenni azokat az államokat, amelyeknek bevé-
telkiesése származik a feketekereskedelem miatt:

„A Philip Morris International az ipar nevében javaslatot kíván tenni a nigériai kor-
mánynak az ad valorem típusú adót helyettesítő specifikus importadó bevezetése
ügyében. Ennek célja az lenne, hogy törvényesítse a „profitképes” behozatalt és így
bevételhez juttassa a nigériai kormányt, amely bevétel most elvész a GT burjánzása
miatt.” 204

(BAT, 1990)

Irodalom:

[187] B. Brady, Letter Regarding Q&A Overseas Trade, to K. Hardman & T. Bates, 25 May 1993, 
BAT Guildford Depository, 
http://www.publici.org/download/BAT_Q&A1.pdf, Bates Number 502553111-14.

[188] A. O'Regan, Trip Notes - India 29 Nov to 2 Dec 93, Internal Memo to ADG Pereira, 
7 December 1993, BAT Guildford Depository, http://www.ash.org.uk, Bates Number 500045755-58.

[189] R. Howe, Letter to Marcel Binst of Sorepex, 28 April 1988, BAT Guildford 
Depository, Bates Number 301626956-58.

[190] BAT, Sorepex Meeting, 1 July 1987, BAT Guildford Depository, 
http://www.ash.org.uk/, Bates Number 301627037-38.

[191] BAT, „BATco Global Five-Year Plan 1994-1998,” undated, BAT Guildford Depository, 
http://www.ash.org.uk/, Bates Number 500018206-10.

[192] BAT, Meeting with Philip Morris Representatives at PennyHill Park, Bagshot, 5 August 1992, 
BAT Guildford Depository, http://www.ash.org.uk/, Bates Number 301653380-85.

[193] Imperial Tobacco Canada, Market Update, 25 April 1994, BAT Guildford Depository, 
Bates Number 202723892-902.

[194] D. Brown, Letter to U. Herter, 3 June 1993, BAT Guildford Depository, 
Bates Number 500028145-47.

[195] T. Harwood, Letter to D. Renaud, 11 March 1993, BAT Guildford Depository, 
Bates Number 500174516.

[196] Quoted in R. Howard, "Threats Derailed Tobacco Tax. Companies Warning Led Ottawa to Ease 
'War on Smugglers'," Toronto Globe and Mail, 22 May 1992.

[197] Quoted on the BBC Money Programme, 14 February 2001.
[198] A. Rowell and R. Cookson, "No Smoke Without Fire," The Big Issue South 

West, 2-8 October 2000, pp. 18-19.
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[199] S&C Saatchi. Amber Leaf: Gallaher Brief, 4 December 1997, quoted in G. Hastings and 
L. MacFadyen, Keep Smiling, No One's Going to Die: An Analysis of Internal Documents From the 
Tobacco Industry's Main UK Advertising Agencies, The Centre for Tobacco Control Research and 
the Tobacco Control Resource Centre, 2000, p13; see http://www.tobacco-control.org.

[200] K. Dunt, Memo Regarding DNP Brazil – Argentina, to Ulrich Herter, Barry Bramley [Chairman BAT], 
Pilbeam, Castro, 18 May 1993, Guildford Depository, 
http://www.ash.org.uk/, Bates Number 5000028732-4.

[201] M. Waterfield, Colombia Trip Notes, 23-24 February 1994, File Note 9, March 1994, BAT Guildford 
Depository, http://www.ash.org.uk/, Bates Number 503891624-27.

[202] S. Marshall to F. Combes, 10 July 1990, BAT Guildford Depository, Bates Number 301626822-24.
[203] J. Green, Note to ADG Pereira, Regarding the Visit of Sir Patrick Sheehy, November 6, 1991, 

1 November 1991, BAT Guildford Depository, http://www.ash.org.uk/, Bates Number 301773703-5.
[204] J.M. Ticehurst, Letter Regarding Unit I Visit, 14-26 May, 5 June 1990, BAT Guildford Depository, 

http://www.ash.org.uk/, Bates Number 301626844-5.
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2.13 Az Egészségügyi Világszervezet és más ellenségek

A dohányipar politikai és gazdasági erejét egyaránt felhasználja az ellenfeleivel foly-
tatott küzdelemben:

„A célunk továbbra is az, hogy kialakítsuk és mozgósítsuk a szükséges erőforrá-
sokat – a Philip Morris saját állománya, külső intézetek és konzultánsok, az ipar
Nemzeti marketing egyesületei, és minden lehetséges szövetséges – ahhoz, hogy
fellépjünk a dohányzás visszaszorítását célzó társadalmi és jogalkotási kezdemé-
nyezések ellen... Óvatosan kell célbavennünk ellenfeleinket. Pontosan meg fogjuk
határozni, nyomon fogjuk követni, el fogjuk szigetelni és támadni fogjuk a kulcsfon-
tosságú egyéneket és szervezeteket.” 205

(Philip Morris, 1989)

„Az ellenfeleinknek rossz hírét kell kelteni... Itt figyelmeztetek arra a veszélyre, ami
akkor jelentkezik, ha megengedjük magunknak, hogy támadó felfogást vegyünk fel.
És hallottunk néhány érdekes hozzászólást, amelyek megkérdőjelezték annak he-
lyességét, hogy – amint azt a hadseregben mondani szokták – mindenre lövünk,
ami mozog. De az ellenlépések kialakításánál, azt hiszem nem téveszthetjük szem
elől, hogy hadiállapot márpedig létezik.” 206

(Dohányintézet, 1979)

Az ipar stratégiájának része, hogy a vitát új megvilágításba helyezze:
„Tüntessük fel a vitát úgy, mintha az a dohányzásellenes lobbi és a dohányos kö-
zött állna fenn, ahelyett, hogy az „az egészség iránt elkötelezett állampolgárok”
vitáznának a dohányiparral.” 207

(Philip Morris, 1992)

Az ipar mindent meg fog tenni, amit szükséges annak érdekében, hogy megfossza jó
hírétől azokat az egyéneket, akik szembeszállnak vele:

„Bizonyos válogatott újságíróknak meg kell majd kérdőjelezniük alkoholizmusát
[Ted Kennedy-ét], és ki kell emelni az őt az Egyesült Államokban ért, szexuális
zaklatásról szóló vádakat, így csökkentve személyes jelenléte jelentőségét a kon-
ferencián." 208

(BAT, 1992)

Az ipar még a vallásos vélemény-nyilvánítást is megpróbálja befolyásolni, hogy az a
saját érdekeit szolgálja:

„Dolgozzunk egy olyan rendszer kifejlesztésén, amelyiknek segítségével a Philip
Morris mérni tudja a dohányzás és az iszlám kapcsolatában mutatkozó tendenci-
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ákat. Olyan iszlám vallási vezetőket kell találni, akik ellene vannak a Korán olyanfajta
értelmezésének, mely tiltja a dohánytermékek használatát, és támogatni kell ezeket
a vezetőket.” 209

(Philip Morris, 1987)

A dohányipar dollármilliókat költ az EVSZ támadására és tönkretételére, de teszi ezt
más kritikusokkal, például az IOCU-val is. Az EVSZ az ipar szerint a 

„nemzetközi dohányzásellenes mozgalom vezető ereje”. 210

(R.J. Reynolds, 1986)

Az ellentámadás a mai napig folytatódik, amikor az ipar megpróbálja aláásni a Dohány-
zásellenes keretegyezményt [Framework Convention on Tobacco Control, FCTC], me-
lyet a BAT úgy tüntet fel, mint amikor „a fejlett világ saját megszállottságát rátukmálja
a fejlődő országokra.” 211 Ennek értelmében – ahogy azt a dohányipar dokumentumai
mutatják – a cégek elhatározták, hogy „tompítsák az EVSZ program-kezdeményezé-
seit” 212 és „meghatározzák a szükséges forrásokat, hogy megállítsák az EVSZ-t, hogy
továbbhaladjon ezeken az utakon.” 213

Egy INFOTAB dokumentum körvonalazza azt is, hogy miként kell „támadni az EVSZ-t”
és „megosztani a FAO/EVSZ-t”. A javasolt taktikák közé tartoznak:

„... kritizálni a büdzsé menedzselését, hangoztatni az egészségügyi prioritásokat,
bemutatni az erőforrásokkal való zsarolást, kiemelni a regionális sikertelenségeket,
támadni a „behaviorizmust”. Szembeszállni a társadalmi vonatkozásokkal, bizal-
matlanságot kelteni az aktivisták felhatalmazottságával kapcsolatban, belemenni 
a statisztikai hadviselésbe, befektetni a médiakapcsolatokba, bemutatni az „egy-
ügyű” szervezetek működésének következményeit."

A dokumentum azt is javasolja, hogy „támadni kell az IOCU-t” a következő célok el-
érése érdekében: 

„enyhíteni a civil szervezetek felől az EVSZ-re nehezedő nyomást, feltárni az akti-
visták előéletét, szembeszállni a 'behaviorista' előírásokkal, javítani az üzletellenes
beállítottságot.” 214

(INFOTAB, 1989)

Más dokumentumok világosan meghatározzák annak szükségességét, hogy 
„el kell indítani egy hosszú távú kezdeményezést annak érdekében, hogy közöm-
bösítsük az EVSZ erőszakos világméretű dohányzásellenes kampányát, és tár-
sadalmi vitát kezdeményezni az EVSZ mandátumának újbóli meghatározásával
kapcsolatban.” 215

(BAT, 1989)
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Az ipar megvizsgálta még egy alapítvány létrehozásának lehetőségét is, amelyik
„... ki tudja szorítani az EVSZ-t és annak intézeteit az Európai Közösség több téma-
körében, de főként népegészségügyi ügyekben illetékes főtanácsadói pozíciójából.” 216

(Philip Morris, 1991)

A dohányipar nem helyénvaló kapcsolatokat épített ki az EVSZ állományával és annak
tanácsadóival, hogy a [az EVSZ-en belüli] döntéshozatalt befolyásolja. Az EVSZ-t
célba vevő ellentámadás során „független” egyetemi szervezeteket, tanácsadókat 
és újságírókat használt fel, hogy aláássa a szervezet hitelességét, megkérdőjelezze
„misszióját és mandátumát” és végső soron, hogy megállítsa az EVSZ-t abban, hogy
a dohányzás területén bármit is tegyen. Egy ilyen személy volt Paul Dietrich, egy
amerikai jogász, akit régi kötelékek fűznek a dohánycégekhez. Egy adott pillanatban
Dietrich a BAT tanácsadója volt, miközben a PAHO fejlesztési bizottságában is helyet
foglalt. A dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy Dietrich bizonyos fokú befolyással
bírt a PAHO működésére, prioritásainak és költségvetésének meghatározására, bár 
a PAHO hevesen tagadta ezt. Például 1992 decemberében Dietrich egy olyan emlé-
keztetőt küldött a BAT-nek, melyben azt írja:

„Ezen emlékeztetőhöz mellékelek egy számlát a havi tanácsadói járandóságaimról
az 1992. június 1. és 1992. szeptember 30. közötti időszakban... Foglalkoztatásom
a Pánamerikai egészségügyi szervezetnél folytatódik, és megpróbálom átirányítani
fő csapásirányukat a betegségek megelőzésére ahelyett, hogy életmóddal össze-
függő ügyekkel foglalkozzanak.” 217

(BAT, 1992)

Egy másik levélben Sharon Boyse, a BAT munkatársa azt írja:
„Paulnak sikerült azt tanácsolnia a PAHO-nak, hogy az levegye a dohányzást az er-
re az évre tervezett prioritásainak listájáról.” 218

(BAT, 1991)

Egy másik fontos tanácsadó Gaston Vettorazzi volt, a JMPR igazgatója; ez az intéz-
mény az EVSZ és FAO szabványmeghatározó testülete volt rovarirtószerekkel kap-
csolatos ügyekben. A 90-es évek végén történt visszavonulása után, Vettorazzi a
CORESTA alkalmazásába került. Őt azért fizették, hogy tanulmányozza a dohány-
termesztés során használt rovarirtószereket, és nyomon kövesse az EVSZ-t, járjon el
az EVSZ összejöveteleire, és küldjön beszámolókat olyan EVSZ-beli tisztségviselők-
nek, akik nem tudtak a dohányiparral való kapcsolatairól:

„Dr. Vettorazzinak engedélyezni kell, hogy munkáját a JMPR ülésén bemutassa...,
de mindezt a saját nevében kell tennie, nem említve a CORESTA-t vagy a do-
hányipart.” 219

(CORESTA, 1992)
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Néhány alkalommal az ipar megkísérelte, hogy beavatkozzon az EVSZ költségveté-
sébe a Dohányzás vagy egészség (Tobacco or Health, TOH) programmal kapcsolat-
ban. Az egyik dokumentum leírja a Philip Morris tervét, hogy megvizsgáljon 

„többféle lehetőséget arra, hogy a program [TOH] magánforrásokból származó
finanszírozását leállítsa.” 220

(Philip Morris, 1989)

Az ipar egy jelentős kampányt is elindított, hogy kétségeket támasszon a Nemzetközi
rákkutató intézet (International Agency for Research on Cancer, az EVSZ egyik társ-
szervezete) által készített egyik tanulmánnyal szemben (lásd 2.7 Passzív dohányzás/
környezeti dohányfüst).

A dohánycégek más ENSZ-szervezeteket is felhasználtak arra, hogy befolyásolják
vagy akadályozzák az EVSZ-nek a dohányzás visszaszorítására irányuló kezdeménye-
zéseit. Például a FAO-t a dohányipar hosszú ideig „természetes szövetségesnek” 221

tartotta (ICOSI, 1979) és valóságos hadjáratot folytatott azért, hogy dohányzással
kapcsolatos ügyekben „megossza a FAO/EVSZ-t” 222 (INFOTAB, 1989). Ennek a célnak
érdekében

„1989-ben Rómában, intenzív lobbizás eredményeként sikerült elérni, hogy a FAO
több fontos beszámolót kiadjon, az EVSZ erőteljes ellenkezése ellenére, a dohány-
termesztés jelentőségéről, és dohánykereskedelmi előrejelzésekről.” 223

(BAT, 1992)

E lobbistratégia jelentős része egy frontcsoporton keresztül került lebonyolításra; ez 
a csoport volt az ITGA. (lásd még 2.4 Mezőgazdasági vonatkozások és a Dohányter-
mesztők nemzetközi egyesülete).

A dohányipar arra is törekedett, hogy kétséget ébresszen az EVSZ-szel és az EVSZ
bizonyos tisztségviselőivel kapcsolatban, hogy az intézmény munkájának hatékonysá-
gát csökkentse. Paul Dietrich, a korábban már említett amerikai jogász és dohányipari
tanácsadó egy sor olyan cikket generált, melyben támadja az EVSZ prioritásait, tiszt-
ségviselőit és menedzsmentjét a médiában. Ezeket a cikkeket többek között olyan
főcímekkel, mint „MIRE is költ az EVSZ?”, később az ipar maga terjesztette el. Az ipar
arra használta Dietrichet, hogy újságírók és kormányképviselők előtt olyan előadáso-
kat tartson, melyekben az EVSZ-t támadja. Az ő kapcsolatai a dohányiparral sohasem
kerültek említésre. A BAT-tal való egyik levélváltásában olvasható:

„Beszéltem az iparnak arról a lehetőségről, hogy megkérdőjelezzük az EVSZ prio-
ritásait a régióban... Az ipar alapvetően érdekelt lehet abban (bizonyos, a közel-
jövőben meghatározandó időpontban), hogy Ön elutazzon Dél-Afrikába és a kör-
nyező országokba (Botswana, Namíbia, Lesotho, stb.). Õk [a dohányipar dél-afrikai
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képviseletei] érdekeltek abban, hogy Ön előadásokat tartson az egészségügyi és
pénzügyminisztereknek, akárcsak alkotmányügyi tanácsadóknak és régióbeli/fe-
kete kormányoknak. [A BAT dél-afrikai cégei] megértik azt, hogy ennek teljesen
függetlennek kell lenni az ipartól, és én meg szeretném beszélni Önnel, hogy 
a. Ön kész-e ezt megtenni és 
b. ha igen, milyen alapelveket/apropót lehet felhasználni az Ön látogatására.” 224

(BAT, 1991)

Irodalom:

[205] Philip Morris, „EFTA Eastern Europe Middle East Africa Long Range Plan 900000-920000,” 
December 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2500066142/6294, 
Bates Number 2500066142-94.

[206] R.M. Corner, „Countermeasures Development Program – Confidential,” 20 May 1979, 
http://www.tobaccoinstitute.com/, Bates Number TIMN0156508-6520. 

[207] Philip Morris Corporate Affairs Department Goals, 1992, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2047079509/9612, Bates Number 2047079509-12.

[208] J.B. Dastugue, 8th World Conference on Tobacco or Health, 1992, 
BAT Guildford Depository, Bates Number 300504295-98.

[209] Philip Morris, Draft Corporate Affairs Plan, 25 November 1987, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501254715/4723, Bates Number 2501254715-23.

[210] R.J. Marcotullio, Letter Re: World Health Organisation (WH0) 17 March 1986, 
http://www.rjrtdocs.com, Bates Number 505745424.

[211] Martin Broughton, quoted on "BAT Profits Nearly Double," BBC Online, 7 March 2000.
[212] J.M, Hartogh, To All Members of the ICOSI Task Force 4th World Conference on Smoking and 

Health, 26 June 1979, BAT Guildford Depository, Bates Number 100433043-47.
[213] INFOTAB,  Appendix I, January 1989 Discussion Paper, 30 January 1989, 

http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501045258/5268, Bates Number 2501045258-68.
[214] Ibid.
[215] „World Watch: Protecting our Global „Next Generation” – A Proposed Conference on Children's 

Health Issues,” October 1989; BAT Guildford Depository, Bates Number 300516227-85.
[216] H. Gaisch, „A Strategy For Europe, Favouring A Rational Approach to Public Policy-Making in All 

Important Areas,” 1 September 1991, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2028463298/3304, Bates Number 2028463298-04.

[217] P. Dietrich, Memorandum to Sharon Boyse of BAT, 22 December 1992, BAT Guildford Depository, 
Bates Number 500899119-20.

[218] S. Boyse, Memo to B. Bramley, 28 August 1991, BAT Guildford Depository, 
Bates Number 202019293.

[219] Minutes of the Extraordinary CORESTA Board Meeting Held in Paris, 16 January 1992, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2028427174/7181, Bates Number 2028427174-81.

[220] Philip Morris, „Boca Raton Action Plan, WHO/IOCU/UICC: Strategies and Tactics,” 
31 January 1989, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501045143/5147, 
Bates Number 2501045143-47.

[221] T. Finnegan, M. Senkus, and L. Zahn, „Action Plan Proposed by ICOSI TASK Force on 4th World 
Conference on Smoking and Health, Stockholm, June 18-22,” 30 January 1979, 
http://www.ctr-usa.org/ctr, Bates Number 10395689-5695.
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[222] INFOTAB, Appendix I, January 1989 Discussion Paper, 30 January 1989, 
Bates Number 2501045258-68.

[223] M. Oldman, Letter to D. Bacon Regarding „Agro-Tobacco Services (ATS), Proposal for a 
Consultancy Agreement,” 7 January 1992, BAT Guildford Depository, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2501045258/5268, Bates Number 502552644-50.

[224] S. Boyse, Letter to Paul Dietrich, 7 August 1991, BAT Guildford Depository, 
Bates Number 300516113.
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2.14 Nők

A nők dohányzása világszerte súlyos, növekvő népegészségügyi probléma. A nők
főként a fejlődő országokban, érintetlen piacot jelentenek a dohánycégek számára. 
A dohányipar felhasználja az évtizedek alatt kialakított marketing és promóciós tak-
tikáinak tapasztalatait azért, hogy e potenciális dohányosokat elérje. Az ipar már 1950-
ben felismerte ennek fontosságát:

„A dohányipari vezetők egyetértettek abban, hogy egy masszív potenciális piac
még mindig létezik a nők és a fiatal felnőttek körében, és felismerték azt, hogy en-
nek a több millió leendő dohányosnak a megszerzése a legfontosabb célkitűzés 
a közeljövőben és hosszú távon egyaránt.” 225

A dohányipar a nők függetlenségének motívumát ismételten alkalmazta reklámkam-
pányaiban. Egy, a dohányiparról szóló jelentésében a Befektetők felelősségét kutató
központ (Investor Responsibility Research Center), a következőket állapította meg:

„Népmozgalmi vonatkozásban a számos fejletlen országban bekövetkezett népes-
ségrobbanás nagy potenciális piacot jelent a cigarettának. Kulturális értelemben az
igény növekedhet a nők folyamatosan bekövetkező emancipációja miatt és annak
következtében, hogy számos fogyasztó gondolatvilágában az előre gyártott ciga-
retta elszívása a modernizációval, kifinomult ízléssel, gazdagsággal és sikerrel kap-
csolódik össze; ezt a kapcsolatot támogatja a cigarettareklámok többsége szerte 
a világban.” 226

A cégek az „alacsony kátránytartalmú” és a „light” (enyhe) cigarettamárkákkal céloz-
ták meg a nőket. Például az Imperial Tobacco kanadai reklámkampányában, mely 
a Matineé Extra Mild cigarettát hirdeti:

„A mi hölgyünk elöl és a központban van. Kétség nem férhet hozzá, hogy ő a sztár.
Boldog és egészséges. Nem egy fitnesszőrült, de szeret részt venni egészséges
szórakoztató tevékenységekben. És bár ezekben jó, mégsem egy bajnok... Ahogy
azt a stratégia megköveteli, tevékenységei nem annyira kimerítők és levegőigénye-
sek. Egy alacsony kátrány- és nikotintartalmú cigaretta szívása logikus kiterjedése
lenne a fent leírt életmódnak... Az „extra jó érzés, extra enyhe cigarettával” motívum
annak az érzésnek a visszatükröződése, amelyik az előzetes kutatásokból tűnt ki,
vagyis: „Még akkor is, ha dohányzom, szeretek aktív lenni és törődöm magammal
– tehát egy extra enyhe cigarettát szívok'.” 227

(Imperial Tobacco Kanada, dátummegjelölés nélkül)

A fejlődő országokban a dohányipar felhasználja a marketing és promóció terén szer-
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zett korábbi tapasztalatait, hogy megszólítsa a potenciális női fogyasztókat. Az ipar
Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában abban bízik, hogy 

„... a dohányzás növekvő incidenciája fiatal nők körében alkalmas lesz majd arra,
hogy fenntartsuk a kezdeti incidencia-emelkedést... és a nők dohányzási arányá-
nak emelkedése tovább fog folytatódni ezekben a régiókban. A nettó következ-
mény az elterjedtség folyamatos további emelkedése lesz, bár nem olyan ütemben,
mint korábban.” 228

(BAT, 1979)

A Philip Morris Virginia Slims nevű márkája élen járt az ázsiai fiatal nők célba vételében:
„... Minket természetesen az sokkal jobban érdekel, hogy megtanuljuk, miként ter-
vezik megcélozni a felnövő fiatal női dohányosokat, mint az idősebb hölgyeket.” 229

(Philip Morris, 1989)

Kínában a cég azon van, hogy fellendítse a márkák forgalmát
„... mely jelenleg igen alacsony, de hosszú távú fejlődésük lehetősége adott, mint
például a Virginia Slims női márkáé.”

(Philip Morris, 1980)

Annak ellenére, hogy a dohányipar erőfeszítéseket tesz, hogy növelje a dohányosok
arányát a nők körében, nem szeretné, ha erőfeszítése túl nyilvánvaló lenne, ahogy ezt
egy küszöbön álló, az amerikai kormány által készített beszámolóhoz fűzött, 1989-ben
keletkezett megjegyzésekből kiderül:

„Bár az össz-dohányzási prevalencia nem nő az ázsiai piacokon bevitelünk követ-
keztében, a nők körében a dohányzás valószínűleg emelkedik, és a beszámoló
kétségtelenül szemrehányást tesz majd nekünk... Burson-Marsteller egyetértett,
hogy végezzünk irodalomkutatást és elemzéseket, hogy megkíséreljünk találni, il-
letve találjunk egy, az ázsiai nők életmódjának változásait jól ismerő szakembert, aki
rámutathat, hogy a dohányzás egy szélesebb képnek csak egyik része.” 231

(Philip Morris, 1989)

Irodalom:

[225] United States Tobacco Journal, Cigarette Executives Expect Added Volume, 1950, 154 (26), 
3, quoted in Preventing Tobacco Use Among Young People, A Report of the Surgeon General, 
U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control 
and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on 
Smoking and Health, 1994, p. 166.

[226] Investor Responsibility Research Center, Proxy Issues Report, Tobacco Sales in Developing 
Countries: Philip Morris Inc. (1982 Annual Meeting: April 28) R.J. Reynolds Industries Inc. (April 28), 
1982 Analysis, 7 April 1982, http://www.rjrtdocs.com, Bates Number 503653421-37.
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[227] Imperial Tobacco Ltd., Matinée Extra Mild Creative Phase 2 Rationale, RJR-Macdonald Inc. 
v. Canada (Attorney General). quoted in R. Cunningham, Smoke and Mirrors – The Canadian 
Tobacco War, International Development Research Centre, 1996, pp. 177-178.

[228] BAT, 4 April 1979, (Roswell Collection), http://www.tobaccodocuments.org, 
Bates Number 109883101-03, Litigation Usage, Minnesota Trial Exhibit Number 11,350. 

[229] C. Leiber, Philip Morris Asia, Inter-Office Correspondence, 25 October 1989, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2504034812/4813, Bates Number 2504034812 13.

[230] D. Tso, 1981-1985 Five Year Plan - Marketing, Planning Inter-Office Correspondence, 
25 September 1980, http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2504011906/1916, 
Bates Number 2504011906-16.

[231] T. Ricke, „USTR Support Plan,” Inter-Office Correspondence, 19 June 1989, 
http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?DOCID=2023263568/3570, Bates Number 2023263568-70.
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2.15 Fiatalok dohányzása

A dohányipar hosszú évekig bizonygatta, hogy határozottan ellenzi a fiatalok dohány-
zását és azt, hogy elkötelezett annak csökkentése mellett. Az alábbiakban idézett
titkos megjegyzéseik azonban bemutatják, hogy milyen képmutatóak voltak folyama-
tosan ezek a fogadalmak. A tény pedig az, hogy a cigarettagyártók „addiktak” a kisko-
rúak dohányzásához. Az összes rendszeres dohányos közel 90%-a 18 éves korban
vagy az alatt kezd el dohányozni, és szinte mindenki gyermekkorban szívja el első
cigarettáját.232 Más szóval, ha nagyszámú gyerek nem próbálja ki a dohányzást, nem
válik rendszeres fogyasztóvá és nem válik hozzászokott felnőtt dohányossá, a nagy
cigarettagyártóknak történetesen nem lesz elegendő felnőtt fogyasztójuk, hogy to-
vábbra is megmaradjanak ebben az üzletben. Összefoglalva, a fiataloknak szóló mar-
keting egy kereskedelmi kényszer, hogy a dohányüzlet tovább működhessen, mivel:

• Új, piaci szereplőként belépő fogyasztókra van szükség a felnőtt leszokott és meg-
halt dohányosok pótlása céljából.

• Az új belépők döntő többsége a 18 év alatti korosztályból származik.

• A márkahűség korán alakul ki.

• Ha egyszer kialakult, a márkahűség megváltoztatása nehéz és sokba kerül.

• A korai márkaválasztás az, ami bevételt eredményez később, az idősödő dohányo-
sok fogyasztása következtében.

• Ebből következik tehát, hogy a tinédzsereket megcélzó marketing az iparnak, mint 
egésznek és az egyes cégeknek az iparágon belüli túlélése szempontjából fontos.

„A fiatalabb felnőtt dohányosok minden jelentős márka és cég túlélése szempont-
jából alapvető fontosságúak voltak az elmúlt ötven év folyamán... Ha a fiatal felnőt-
tek elfordulnak a dohányzástól, az ipar hanyatlani fog ugyanúgy, ahogy elenyészik
egy olyan nemzet, ahol nem születnek gyermekek.” 233

(R.J. Reynolds, 1984)

„A fiatalabb felnőtt férfiak és a serdülők elvesztése hosszú távon sokkal fontosabb,
mivel megszűnik a régi dohányosokat pótló új dohányosok utánpótlása. Ez nem egy
állandó/fix veszteség az ipar számára: ennek fontossága idővel növekedni fog.” 234

(R.J. Reynolds, 1982)
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„... üzletünk alapja a középiskolás diák.” 235

(Lorillard, 1978)

Egy 1975-ös R.J. Reynolds-marketingterv kiemeli a „kulcsfontosságú területeket”, azaz:
„Növelni részesedésünket a fiatal felnőttek körében... 1960-ban, ez a fiatal felnőtt
piac, azaz a 14-24 éves korosztály a lakosság 21%-át tette ki... 1975-ben az össz-
lakosság 27%-át teszi majd ki. Ők jelentik a jövő cigarettaüzletét. Ahogy ez a 14-24
éves korcsoport felnő, a teljes cigarettavolumen jelentős hányadáért lesz majd fele-
lős, legalább a következő 25 évben... Ennélfogva stratégiánk világossá válik a már
bevezetett márkáink esetén: a fiatalabb dohányosokat megcélzó direkt reklám...” 236

(R.J. Reynolds, 1974)

Egy másik Reynolds-dokumentum kiemeli egy új, a fiatalokat megcélzó márka beve-
zetésének fontosságát:

„Most már bizonyítékok is rendelkezésre állnak, melyek azt mutatják, hogy a 14-18
éves korcsoport a dohányos populáció egyre növekvő szegmense. Az RJR-T-nek
rövidesen be kell vezetnie egy sikeres új márkát ezen a piacon, ha az iparon belüli
pozícióját hosszú távon meg szeretné őrizni.” 237

(R.J. Reynolds, 1976)

„Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy Ázsiában a teljes ízű szegmens
csökkenőben van... Ennek ellenére a piros Marlboro részesedése fiatal felnőttek és
a kezdő dohányosok körében emelkedő, és ez bíztató.” 238

(Philip Morris, 1994)

Az ipar számára ennélfogva kényszerítő szükség, hogy a fiatal dohányosokat megcé-
lozza, bár az meglehetősen frusztrálja őket, hogy számos országban nem reklámoz-
hatják számukra közvetlenül a termékeiket:

„El kell mondanunk, hogy jelenleg erőszakkal visszatartanak bennünket, és azt
hiszem igazságtalanul, attól, hogy a fiatal piac számára közvetlenül reklámozzuk 
a cigarettát. Ha cégünk továbbra is fenn akar maradni és virágozni akar, hosszú
távon megfelelő részesedést kell szereznünk a fiatal piacon... Ilyenformán új már-
kákra van szükségünk, melyeket különösen a fiatal dohányosok számára vonzó
módon kell kialakítani, de azok ideális esetben egyidejűleg minden dohányos szá-
mára tetszetősek... Talán ezeket a kérdéseket úgy lehet leginkább megközelíteni,
hogy figyelembe vesszük a leendő dohányosokat befolyásoló tényezőket, amiknek
hatására azok kipróbálják a dohányzást, megtanulnak dohányozni és rendszeres
dohányosokká válnak.” 239

(R.J. Reynolds, 1973)

Az ipar rengeteg időt fordított annak tanulmányozására, hogy minek hatására kezde-
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nek a tizenévesek dohányozni. Myron E. Johnston, a Philip Morris egyik kutatója írta
egy olyan vizsgálatról szóló beszámolóban, mely már a 12 évesekre vonatkozó adato-
kat is elemezte:

„Fontos, hogy a lehető legtöbbet tudjunk a tizenévesek dohányzási szokásairól és
attitűdjeiről. A ma tizenévese a holnap rendszeres fogyasztója lehet, és a dohá-
nyosok döntő többsége először még tizenéves korában kezd dohányozni... Az el-
sődleges márkaválasztás tizenéves korban történik meg: a piros Marlboro sikere
annak nagyon gyors felfutó periódusában legalább részben annak volt tulajdonít-
ható, hogy a tizenévesek legszívesebben választott márkájává vált, és ezek a tizen-
évesek később, amikor felnőnek, már nem tudnak szabadulni tőle.” 240

(Philip Morris, 1981)

Az Imperial Tobacco Kanadában szintén alkalmazott piackutató tanácsadókat, hogy
megtudja, miért dohányoznak az emberek:

„Mivel az, ahogyan a kezdő dohányosok éreznek manapság, kihat az ipar jövőjére,
egy ezzel foglalkozó tanulmány jelentős érdekődésre tarthat számot. A „Project 16”
éppen ezzel a céllal került megtervezésre; arra szolgál, hogy amit csak lehet, meg-
tanuljunk arról, ahogy a dohányos karrier elkezdődik, ahogy a középiskolás diákok
a dohányosról gondolkodnak és ahogy a saját dohányzási szokásaikat a jövőben
elképzelik.” 241

(Imperial Tobacco, 1977)

A Philip Morris azt próbálta vizsgálni, vajon sokkal valószínűbb-e, hogy a hiperaktív
gyermekek dohányozni kezdenek, mint teszik azt a „normális” gyermekek, annak
érdekében, hogy megkíséreljék magukat nikotinnal öngyógyszerelni; megakadályoz-
ták viszont abban az erőfeszítésében, hogy hozzáférjen az iskolai feljegyzésekhez:

„Egy olyan információforrást keresünk, aki rendelkezésünkre tud bocsátani egy
nagy hiperaktív gyermek-mintát, olyan gyermekeket, akik a diagnózis pillanatában
túl fiatalok voltak ahhoz, hogy dohányosok legyenek. Ezeket a gyerekeket aztán
nyomon tudnánk követni addig, amíg dohányzó korba jutnak, és össze tudnánk
hasonlítani a dohányosok arányát egy kontroll csoportban észlelttel... Bár az iskolai
feljegyzések tűntek a legalkalmasabbnak egy ilyen kutatás céljaira..., az ilyen fel-
jegyzésekhez való hozzáférés akadályozottsága, annak az időnek a rövidsége, amíg
az ilyen feljegyzéseket megőrzik, az, hogy milyen feljegyzéseket kell megőrizni, to-
vábbá a gyermekeknek egy ilyen kutatásban megfelelő tájékoztatás után kiadott
szülői beleegyezés nélkül való felhasználásának korlátozottsága az iskolarendszert
használhatatlanná teszi számunkra addig, amíg ezeket a szabályokat újra nem
fogalmazzák.” 242

(Philip Morris, 1977)

Az ipar rengeteg időt és pénzt fordított annak az imázsnak a kidolgozására, amit az
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illető márkáknak hordozniuk kell azért, hogy arra csábítsák a fiatalokat, hogy elszívják
őket. A cigarettákat úgy reklámozzák, mint az egyéniség, lázadás és a felnőttkorba
lépés jogának kifejezőjét azon fiatalok számára, akik az önbizalmat és identitásukat
keresik:

„Egy, a fiatal dohányoshoz szóló új márkának valamilyen módon „belső” márkává
kell válnia, és promóciója során hangsúlyt kell fektetni a közösséghez tartozásra, 
a beilleszkedésre és a csoport általi befogadásra, de ugyanakkor hangsúlyozni kell
az egyéniséget és azt, hogy „maradj meg önmagad”... A tinédzserkor és a huszas
évek eleje az intenzív pszichés stressz, türelmetlenség és unalom időszaka. Szá-
mos szociálisan kínos szituáció fordul elő ilyenkor. Az az egy vagy két perc, ami 
a megálláshoz és egy cigarettára gyújtáshoz, egy tüzet kéréshez, egy hamutálca
találásához és hasonlókhoz szükséges, valami olyasmit kínál, amit a kínos vagy
unalmas időszakokban tenni lehet... A fiatal személy törékeny és fejlődésben levő
önképe igényli mindazt a segítséget és megerősítést, amit csak megkaphat... Ez 
az önkép-megerősítő hatás régóta a cigarettamárkák egy hagyományos, erős pro-
móciós motívuma és ennek hangsúlyozását tovább kell folytatni... A jelenlegi fiatal
zsargon figyelmes tanulmányozása, a jelenleg használatban levő amerikai középis-
kolai történelemkönyvek és más hasonló források áttekintése fiatalok által érté-
kelt dolgok fellelése érdekében jó kiindulópontot jelenthetnek egy jó márkanév és
imázs-motívum keresésénél. Ez kétségtelenül a marketinggel foglalkozók feladata,
nem pedig a kutatóké.” 243

(R.J. Reynolds, 1973)

„Az első cigaretta egy egészségtelen tapasztalat a kezdő számára. Ahhoz, hogy
megmagyarázzuk, amiért egy kezdő dohányos el fogja viselni ezt a kellemet-
lenséget, segítségül hívhatunk egy pszichés motívumot. Egy cigaretta elszívása 
a kezdő számára jelképes tett. Többé már nem vagyok az anyuci gyermeke, va-
gány vagyok, kalandor vagyok, nem vagyok kockafejű nyárspolgár. Bármi is az
egyén szándéka, a dohányzás, mint tett a személyes identitás kinyilatkoztatása
marad... Ahogy a pszichés jelképesség ereje alábbhagy, a farmakológiai hatás lép
a helyébe, hogy fenntarsa a szokást.” 244

(Philip Morris, 1969)

A Ted Bates reklámcég megmagyarázza, hogyan kell a gyermekeknek eladni. Úgy,
hogy a terméket „felnőttesnek” kell beállítani:

„A fiatal dohányos gondolatvilágában a cigaretta ugyanabba a kategóriába esik,
mint a bor, sör, borotválkozás, melltartó viselése (vagy szándékosan nem viselése),
a függetlenség kinyilatkoztatása és az önazonosságra való törekvés... Ennélfogva
minden kísérlet, mely a fiatal dohányosokat, a kezdőket kívánja elérni többek között
a következő főbb paramétereken kell, hogy alapuljon:
• A cigarettát úgy kell bemutatni, mint a felnőttek világába való bevezetés kevés 

lehetőségeinek egyike.
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• A cigarettát úgy kell bemutatni, mint a tiltott gyönyörök kategóriájába tartozó 
egyik terméket vagy tevékenységet.

• Reklámjaiban teremtsen olyan lehetőséget, amelyet a fiatal dohányos minden-
napi életéből merít, de elegánsan engedje meg, hogy ez a helyzet megérintse 
a felnőtté válás és érés folyamatának alapvető szimbólumait. 

• Legjobb képességei szerint (figyelembe véve bizonyos törvényi korlátozásokat) 
hozza összefüggésbe a cigarettát kábítószerrel, borral, sörrel, szex-szel, stb.” 245

(1975)

Természetesen a dohányipar azt szeretné, ha az emberek azt gondolnák, hogy a fia-
talok célbavételét igazoló titkos dokumentumok „a régi üzleti fogásokat” tükrözik, és
hogy az ipar változtatott a módszerein. De az újabb keletű dokumentumok a szokásos
üzletmenetet mutatják. Egy 1998-as Rothmans dokumentum bemutatja, hogy miért
olyan alapvető a marketing a fiatal dohányos motiválására:

„A fiatal felnőtt dohányosoknak megnyugtatásra van szükségük, hogy ők a megfe-
lelő dolgot csinálják... A fiatal felnőtt dohányosok ugyanakkor identitást is keresnek.
A cigaretta kulcsfontosságú szerepet tölt be, mivel állandóan jelen levő kinyilat-
koztatása az azonosságnak. Következésképpen, ha egy cigarettamárka nem fejez
ki sokat képértéke [az általa keltett imázs] révén, kevés oka lehet egy fiatal felnőtt
dohányosnak, hogy megmaradjon mellette vagy ezt a márkát válassza. Az erőteljes
képértékek segíthetnek az azonosság létrejöttében; a gyenge képértékek haszna-
vehetetlenek.” 246

(Rothmans, 1998)

Valóban egy, a Gallaher által foglalkoztatott reklámügynökség felfedi, hogy
„A dohányzás ezeknek az embereknek a részére még mindig egy jelkép. Az érett-
ség, az elkülönülés és a függetlenség jele.” 247

(1995)

Ugyanaz a reklámügynökség felteszi a kérdést:
„Mit is akarunk ezzel a munkával elérni? Több 18-34 éves B&H-t [Benson & Hed-
ges] szívó pasast akarunk, mint bármikor korábban. Azt akarjuk látni, hogy ezek a
pacákok széthasogatják Marlboro- és Camel-dobozaikat, és olyan megvetéssel
kezelik azokat, amit az a másodosztályú, amerikai mocsok megérdemel. Isten sze-
relmére, mi a csodának szívnak emberek olyan márkákat, melyeket azért gyártot-
tak, hogy tehenészlegények szívják őket, nem pedig a világ legdivatosabb, legfesz-
telenebb, legmodernebb országának fiataljai. Számos tekintetben ez a kioktatás
egy jóindulatú okítás. Próbálunk segíteni az embereknek felismerni azt, hogy rossz
úton járnak, azt gondolva, hogy ők majd vagányak lesznek, ha ugyanazt szívják,
mint a véreskezű Roy Rogers, de mi kinyitjuk a szemüket, hogy ráébredjenek 
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a megváltoztathatatlan igazságra, vagyis arra, hogy a legvagányabb füstölnivaló 
a világon a B&H.” 248

(1998)

Egy R.J. Reynolds-dokumentum a cégen belül YAX-nak elnevezett, a „fiatal felnőtt
dohányosok részére kifejlesztett" márkával foglalkozik:

„Előtétel: egy márka, amelyik segít a fiatalabb felnőttnek lelki békét és a jóllét érzé-
sét nyújtani megmutatva a menekülés egy tetszetős módját.
Állapot-hipotézis: egy olyan márkát, mely örömöt, közelséget, és intim és/vagy ro-
mantikus helyzetekben a férfi-nő kapcsolatban a valakihez tartozás érzését nyújtja,
a fiatalabb felnőtt dohányosok úgy fogják felismerni, mint ami hozzájárul jóllét-ér-
zésük kialakulásához... Egy olyan márkát, mely anyagi biztonságot nyújt azáltal,
hogy elérhető, gazdagság-orientált ábrázolást nyújt, a fiatalabb felnőttek úgy fogják
észlelni, hogy az hozzájárul a jóllét-érzésükhöz... Egy olyan márkát, mely a szóra-
kozást és az összetartozást jelképezi vidámság és csoportos helyzetek segítségé-
vel és olyan észlelést nyújt a fiatalabb felnőtt dohányosok számára, ami hozzájárul
jóllét-érzésük kialakulásához.” 249

(R.J. Reynolds, 1983)

Terence Sullivan, az R.J. Reynolds értékesítési képviselője mondta a következőket:
„Mi gyermekeket céloztunk meg, és én akkor azt mondtam, hogy ez nem etikus,
sőt lehet, hogy nem törvényes, de le lettem szólva, mondván, hogy ez csak cégpo-
litika volt.”

Sullivan visszaemlékezik valakire, aki megkérdezte, hogy pontosan kik voltak azok a
fiatalok, akiket az R.J. Reynolds megcélzott: fiatal középiskolás diákok vagy még náluk
is fiatalabbak? A válasz az volt: 

„Ajkaik vannak? Mi akarjuk őket.” 250

(1990)

A Forma-1 verseny dohányipar általi szponzorálása arra van kitalálva, hogy a fiatal
piacot elérje:

„A motorsportok szponzorálásának általános célja... Megvizsgálni a jelenlegi és az
új programlehetőségeket, hogy kiterjeszthessük a kipróbálók vagy a fiatal felnőtt
dohányosok elérhetőségét... A Forma-1 marketing stratégiája; média: koncentrál-
junk a TV-re, mozira és innovatív közterületi kampányokra; vizsgáljuk meg az új
programlehetőségeket, például az MTV-t.” 251

(Philip Morris, 1991)

A dohányiparnak dolgozó marketingszakemberek szerint a Forma-1 szponzorálása
segít az Egyesült Királyság-beli Gallaher Benson & Hedges márkáját fiatalosabbá,
dinamikusabbá és izgalmasabbá tenni. A Forma-1 képe „nemzetközi, ragyogó, erő-
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próbát jelentő, gyors, tomboló, veszélyes, az életet a maga teljében élő és számos
kockázatot vállaló.” Valóban,

„... A Forma-1 szponzorálása, amint azt a válaszolók állították, azt eredményezte,
hogy ők is elhitték, hogy a Benson & Hedges egy nagy és jelentős szövetség, 
egy nagyon erőteljes márka rengeteg pénzzel. Ez másféle társítás lehetőségét is
kölcsönzi a márkának: a fiatal, gyors, lendületes, felnőtt, izgalmas, vágyott, de
ugyanakkor elérhető környezetét. Ez összecsengett mindennel, amit a válaszolók 
a márkáról tudtak, de szintén kiterjesztette a társítás területét, hogy a márkát fia-
talosabbá, dinamikusabbá és izgalmasabbá tegye.” 252

(Colquhoun Associates a Gallahernek, 1996)

Gordon Watson, a BAT Hong Kong-i vezérigazgatója a következőket mondta a ma-
kaói Forma-1 verseny szponzorálásával kapcsolatban:

„Mi nem adunk ki pénzt fölöslegesen. Nagyon alaposan belementünk ebbe, és az
egész JPS hirdetés a motorsportok köré van felépítve; azt a fiatalok, vagy ha úgy
tetszik, a lelkükben fiatalok számára egy gyors, izgalmas, divatos sportnak feltün-
tetve. Ez az, amit mi a helyi piacon el szeretnénk érni, és a korai visszajelzések azt
mutatják, hogy elértük célunkat.” 253

Annak érdekében, hogy elkerüljék a növekvő kritikát a jól átgondolt, fiatalokat megcél-
zó politikájuk miatt, a dohányipari cégek az utóbbi időben megfogadták, hogy fellépnek
a fiatalok dohányzásával szemben, és elkötelezik magukat a fiatalok dohányzásának
csökkentése mellett azzal, hogy prevenciós programokat terveznek és finanszíroznak.
A dohányipari dokumentumok tanúsága szerint azonban a cégek a szabályozások
megelőzése érdekében folytatott PR-stratégia részeként képzelték el a fiatalokat
megcélzó prevenciós programokat, azért lobbiztak azokért és finanszírozták azokat:

„... egy olyan program, amelyiknek célja, hogy elvegye a fiatalok kedvét a dohány-
zástól (egy felnőtt döntés) megelőzheti vagy késleltetheti a további szabályozást 
a dohányiparral kapcsolatos kérdésekben.” 254

(Dohányintézet, 1982)

„Amint arról már beszéltünk, ennek a fiataloknak szóló programnak a sikerét alap-
vetően a következő eszközökkel lehet meghatározni: 
1. az eladásainkat és marketing tevékenységünket korlátozó vagy tiltó, bevezetett 

és elfogadott törvények számának csökkenése; 
2. az ipar számára kedvező törvények elfogadása; 
3. az üzleti, szülői és tanári csoportok nagyobb mértékű támogatása.” 255

(Philip Morris, 1991)

A latin-amerikai Philip Morristól származó 1994-es emlékeztető világossá teszi az ipar
indítékait a fiatalokat megcélzó programokkal kapcsolatban:
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„A latin-amerikai dohányzásellenes erők növekvő nyomása annak a szükségnek 
a kialakulásához vezetett, hogy a negatív hírverés ellensúlyozására alkalmas külön-
böző lehetőségeket vizsgáljunk meg... Figyelembe véve a régióban kialakuló kedve-
zőtlen törvényi környezetet, van egy olyan lehetőségünk, hogy jóindulatot keltsünk
a dohányiparral szemben úgy, hogy megvezetjük a közvéleményt egy olyan kam-
pánnyal, ami a fiatalok dohányzástól való elrettentését célozza.” 256

(Philip Morris, 1994)

Sőt, a cégek néha nyíltan beszélnek arról a tényről, hogy az ő feltételezett „dohány-
zásellenes” hirdetéseik lényegében még rá is veszik a gyermekeket a dohányzásra. 
A kilencvenes évek közepén például a Philip Morris szerződést kötött a Leo Burnett
reklámcéggel egy olyan, egész Latin-Amerikában használható reklámfilm kidolgozá-
sára, mely rajzfilmfigurákat mutat be. A cég kidolgozott egy mintafilmet, melyben élő
gyufásdobozokból álló „családot" mutatott be. A „gyufás” hirdetésre a brazil közvé-
lemény reakcióit összesítő beszámolóban olvasható:

„Hatására még az az érzés is keletkezhet (főként a nemdohányzók körében), hogy
ez a televíziós hirdetés a dohányzás ellen hívja fel a figyelmet, vagyis nem más, mint
egy dohányzásellenes kampány... Ez az oktató jelleg néha ellentétben áll a ciga-
retták promóciójával, és következésképpen fogyasztásra ösztönző ingert eredmé-
nyez vagy sugall. Ilyen inger például a meggyújtott gyufa vagy a szponzorként meg-
jelenő cigarettaipar... Ha ez a kettősség első látásra negatívan is befolyásolhatja
a reklámot, ugyanakkor annak a legerőteljesebb eleme is... Egy lehetőségként és
nem egy múló szeszélyként ad el cigarettát amellett, hogy oktató jellege is van,
melynek célja a felvilágosítás, nem pedig a tiltás. A hirdetés a tizenéveseket célozza
meg, és kisebb mértékben a szülőket. A rajzfilmes formában való bemutatás vonzó
és gyerekes jellegénél fogva bizonyára magára vonja a gyermekek figyelmét...
Vannak arra utaló jelek, hogy ez a reklám megkülönbözteti a gyártót a vetélytár-
saitól és javítja imázsát általában a közvélemény szemében.” 257

(Philip Morris, 1994)

Természetesen a dohányipari cégek nagyon egyéni módon határozzák meg, hogy mi-
lyen típusú fiataloknak szóló programokat támogatnak és milyen típusúakat nem:

„[A Brown & Williamson] nem támogat olyan fiataloknak szóló programot, amelyik
elveszi a fiatalok kedvét a dohányzástól.” 258

(Dohányintézet, 1983)

A Philip Morris Australia 1992-es testületi üzleti terve úgy határozza meg a fiatalok
részére kidolgozott programokat, mint a helyi dohányzásellenes mozgalommal való
szembehelyezkedés egyik útját:

„Az ipar hangvételében érzékeny és aggresszív volt. Általában nincs támogatott-
sága, ami lehetőséget ad a dohányzást ellenzők számára, hogy az egészségre
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gyakorolt hatásokat a fókuszpontban tartsák. Az ausztrál dohányzásellenes moz-
galom tevékenységének hatásai lényegesek, mivel Ausztrália világszerte a dohány-
zásellenes programok melegágyaként van elkönyvelve.”

Ennek a trendnek a megfordítása érdekében és azért, „hogy a Philip Morrist „felelős-
séget érző” dohányipari céggé tegye”, a terv megkívánja a cégtől, hogy

„elérje a politikusoknál, hogy azok „nyomást gyakoroljanak az iparra”... és kikény-
szerítsenek egy fiatalokat célzó „nemdohányzó” kampányt." 259

(Philip Morris, 1982)

Egy 1991-es dohányintézeti emlékeztető további betekintést enged az ipar indítékaira
a fiatalokat megcélzó programok szponzorálása tekintetében:

„A fiatalokat megcélzó program és annak egyes elemei támogatják az intézetnek
azt a célkitűzését, hogy elutasítsa az igazságtalan és kedvezőtlen hatást kiváltó
szövetségi, országos és helyi dohányreklámozással kapcsolatos korlátozásokat
azáltal, hogy:
• Megerősíti azt a hiedelmet, hogy a kortárs nyomás, és nem pedig a dohányrek-

lámozás a fiatalok dohányzásának oka.
• Politikai középpontba kerül és a dohányzáselleneseket egy szélsőség felé kény-

szeríti...

A stratégia meglehetősen egyszerű:
• Erőteljesen hirdetni, hogy az ipar ellene van a fiatalok dohányzásának.
• Az ipar felsorakoztatása a problémának egy sokkal szélesebb, kifinomultabb 

magyarázata mellett, például amellett, hogy a szülők képtelenek a kortársak 
nyomását ellensúlyozni.

• Hiteles gyermekvédelmi szakemberekkel és oktatókkal kell együtt dolgozni, illet-
ve rajtuk keresztül kell megközelíteni a „probléma” megoldását.

• A dohányzásellenes erőket arra kell ösztönözni, hogy kritizálják az ipar erőfe-
szítéseit. A média figyelmét ezek után rá kell irányítani a dohányzásellenesek 
szélsőséges voltára. Előre kell látni és tompítani kell a dohányzásellenesek leg-
erőteljesebb érveit.

• Alakítsuk ki azt az érzést, hogy itt egy növekvő, széles körben elfogadott prog-
ramról van szó, mely bátorítja a kis, helyi projektek, és az ezekhez illő, más do-
hányipari szövetségesekkel alkotott társvállalkozások elszaporodását. El kell 
kerülni a bármelyik szervezettel kapcsolatos függőségi viszony kialakulását...” 260 

(Dohányintézet, 1991)

Az úgynevezett fiatalok dohányzásával foglalkozó programok mellett az ipar hatásta-
lan, a fiatalok hozzáférését korlátozó intézkedéseket is kifejlesztett. 1995-ben a Philip
Morris egyik ügyvezetője megállapította, hogy
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„Ha nem teszünk valamit gyorsan, hogy kialakítsuk az ipar felelősségének érzését 
a fiatalok dohánytermékekhez való hozzáférésével kapcsolatban, akkor súlyos mar-
keting-korlátozások elé nézhetünk nagyon rövid időn belül. Ezek a szigorítások el-
egyengethetik majd azoknak a hasonlóan szigorú törvényeknek vagy szabályoknak
az útját, melyek meghatározzák majd azt, hogy a felnőttek hol dohányozhatnak.” 261

(Philip Morris, 1995)
Egyik kollégája kiegészítése szerint azonban

„ha meg tudunk fogalmazni egy proaktív törvényt vagy egyéb temészetű beavat-
kozást a fiatalok dohánytermékekhez való hozzáférése tárgyában... több évtizedre
megvédjük majd az ipart.” 262

(Philip Morris, 1995)
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Epilógus – megváltozott a dohányipar?

Az elmúlt ötven évben a dohányipar felső vezetői egy dilemmával néztek szembe:
hogyan egyeztessék össze azt, amit saját tudósaik négyszemközt az egészség és
addikció vonatkozásairól mondtak nekik azzal, amit ők maguk nyilvánosan előadtak.
Évtizedek óta a dohánycégek egységesek voltak abban, hogy tagadták az ellenük
felhozott vádakat. Amikor politikai vagy jogalkotási kihívások elé nézett, az ipar olyan
kegyes bejelentéseket tett, melyekről kiderült, hogy nem egyebek, mint üres PR-gesz-
tusok. De elérkezett egy olyan pont, ami után a független bizonyítékok túlsúlya oda ve-
zetett, hogy a „tagadni mindent bármi áron” stratégia már egyszerűen tarthatatlanná
vált. Ezt a tényt az ipar több mint húsz éve megértette. Nézzük ezt a titkos BAT emlé-
keztetőt 1980-ból:

„A cég okozati viszonnyal kapcsolatos álláspontját a független megfigyelők, tudó-
sok és orvosok döntő többsége már egyszerűen nem hiszi el... Az ipar képtelen
kielégítően érvelni saját folyamatos létezése mellett, mivel minden érv történetesen
visszavezet az okozati viszony elsődleges problémájához, mely pontnál álláspon-
tunk elfogadhatatlan... Az okozati összefüggésről iparunk védelmében több mint
húsz éve fenntartott álláspontunk azzal a veszéllyel fenyeget, hogy olyan tényezővé
válik, mely hosszú távú életképességünket fenyegeti... Mindent összevetve, ennek
az osztálynak az a véleménye, hogy eljött az ideje, hogy a „B” álláspontra térjünk át,
vagyis „elismerjük annak valószínűségét, hogy a dohányzás az erős dohányosok
kis százalékára káros”... Azzal, hogy engedünk egy kicsit, sokat nyerhetünk. Ha
nem engedünk semmit, akár mindent elveszíthetünk.” 263

(BAT, 1980)

Az ipar számára egy meghatározó pillanat a 90-es évek közepén jött el, amikor a belső
dohányipari dokumentumok, amiknek egy parányi mintája ebben a beszámolóban
olvasható, utat nyertek a nyilvánosság felé. A dokumentumok leleplezték azokat a ha-
zugságokat, melyeket olyan hosszú időn keresztül az ipar elővezetett, és változást
erőszakolt ki az ipar nyilvánosság előtt fenntartott álláspontjában. Az elmúlt öt évben 
a vezető dohánycégek többsége arra kényszerült, hogy új stratégiai álláspontokat
dolgozzon ki a dohányzás és egészség vonatkozásairól. 

Ezeket az álláspontokat az ipar propagandagépezetének zárótüze kísérte, mely azt
hangoztatta, hogy az ipar érzékeli a hibákat, amiket elkövetett, de most már bízni lehet
benne. A cégek lényegében egy második esélyt kérnek. Ahogy a Philip Morris ázsiai
vezérigazgatója megfogalmazta 1999-ben:

„Mindaz, amit az ipar jogosan kér az, hogy a társadalom adjon nekünk egy esélyt,
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adjon nekünk némi időt és végül is saját cselekedeteink... és az ezek következté-
ben kialakuló, iparunkkal kapcsolatos társadalmi közvélekedés alapján ítéljen meg
bennünket.” 264

A cégek többsége takaros kis honlapokat helyezett el a világhálón, hogy elmondhas-
sa a közönségnek, hogy ők most egy „veszélyes” termék „felelős” gyártói egy „ellent-
mondásos iparágon” belül. Érthető módon ezek a változások nem találkoztak túl nagy
lelkesedéssel. Az Egyesült Királyság befolyásos Zártkörű egészségügyi bizottsága
szavaival élve:

„Számunkra úgy tűnik, hogy a cégek olyan hosszú ideig próbálták már a tudo-
mányos konszenzust megsemmisíteni, hogy ez az álláspont most nevetségesnek
látszik. Tehát a cégek most általában elfogadják, hogy a dohányzás veszélyes (de
előtérbe helyezve olyan szórakoztató érveket, melyek azt sugallják, hogy az epide-
miológia nem egy egzakt tudomány, hogy a dohányzás áldozatául esettek száma
túlzó lehet); bizonytalanok a nikotin addiktív hatásával kapcsolatban; és még mindig
megpróbálják aláásni azt az érvet, hogy a passzív dohányzás veszélyes. Az általuk
szolgáltatott evidenciák alapján ez alól jelenleg két kivétel van: először is a Philip
Morris, mely többé már nem tart igényt arra, hogy kommentálja ezeket a dolgokat,
kivéve, ha a törvény előtt védi magát, másodsorban pedig az Imperial, mely azt ál-
lítja, hogy nem tudja, hogy a dohányzás veszélyes vagy azt, ha a nikotin hozzászo-
kást vált ki.” 265

Tehát az ipar tényleg megváltozott vagy ezek az új stratégiai állásfoglalások csak
pusztán hangos PR-fogások? 1999. októberében a Philip Morris bejelentette:

„A Philip Morris elhatározta, hogy nyilvánosan többé már nem vitatja, hogy a do-
hányzás betegséget okoz a dohányosoknál vagy azt, hogy a dohányzás addiktív,
kivéve, ha erre szükség van a bíróságon vagy más fórumokon, ahol azt igénylik
tőlünk, hogy így tegyünk. A napjainkban fennálló körülmények között nem gondol-
juk, hogy a társadalom érdeke – vagy őszintén szólva a saját cégünk vagy az egész
ipar érdeke – az lenne, hogy nyilvános vitákba bocsátkozzunk ezekben a kérdé-
sekben. A mi megközelítésünk, hogy egyetlen olyan következetes üzenetet támo-
gassunk ezekben a kérdésekben, amire a felnőtt fogyasztók mindannyiszor tá-
maszkodhatnak, amikor dohányzással kapcsolatos döntést hoznak.” 266

A cég ezt követően elhelyezett a honlapján egy olyan állásfoglalást, mely látszólag
elfogadja azt az orvosi és tudományos konszenzust, hogy a dohányzás addiktív és
tüdőrákot, valamint egyéb betegségeket okoz. De a régi szokások nehezen múlnak ki:
miután az állásfoglalás jelentős publicitást kapott, a Philip Morris vezetői és ügyvédei
ismételten kinyilatkoztatták, hogy a cég még mindig nem fogadja el ezeket a tudomá-
nyos következtetéseket. Tulajdonképpen egy hónappal az „új” állásfoglalás közzété-
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tele után a Philip Morris úgy nyilatkozott New York államban eskü alatt tett bírósági
vallomásokat rögzítő dokumentumok szerint, hogy 

„a cigarettában levő nikotin nem addiktív, ha ennek a fogalomnak a meghatározá-
sára objektív, tudományosan ellenőrizhető gyógyszertani kritériumokat használunk.”

A cég odáig merészkedett, hogy azt mondja, miközben elfogadta, hogy a dohányzás 
„egy kockázati tényező, illetve valójában okozhat bizonyos fajta emberi megbete-
gedéseket... tudományosan még nem megállapított tény, hogy a dohányzás ezen
betegségek közül bármelyiket elő is idézi emberben.”

A Brown & Williamson szintén kibocsátott egy új állásfoglalást, mivel a cég rájött, hogy
a tagadás politikája, amit eddig folytatott valójában több kárt okozott, mint hasznot. 

„Álláspontunk hangsúlyozása akadálya lett a kormánnyal, a népegészségügyi kö-
zösséggel való együttműködésünkben és a nagyközönséggel való kommunikáció-
ban” , mondta a B & W.267

Az alábbiak szerint a cég még mindig megpróbálja megkozmetikázni az egészségügyi
vonatkozásokat:

„Azon dohányosok aránya, akiknél olyan betegségek alakulnak ki, mint a tüdőrák,
a különböző népességcsoportokban szintén változó. Mindazonáltal bizonyos be-
tegségek esetén, beleértve a tüdőrákot is, az Egyesült Államokban és másutt
végzett tanulmányok azt mutatják, hogy a kockázat erős és következetes. Ez azt
sugallja, hogy a dohányzás az egyik oka (vagy egy hozzásegítő tényezője) az emberi
megbetegedésnek. Az azonban nem ismert, hogy miként tudjuk azt ellenőrizni,
hogy egy bizonyos személy megromlott egészségi állapotának a dohányzás az
egyik oka vagy azt, hogy a dohányzás miért okoz betegségeket bizonyos emberek-
ben, másokban pedig nem.” 268

És a B & W még mindig tagadja, hogy a cég valaha is manipulálta volna a nikotintar-
talmat:

„A cigaretta természetes anyagokból készül, melyek örökletesen változékonyak. 
A Brown & Williamson, minden más cigarettagyártóhoz hasonlóan különféle techno-
lógiai megoldásokat használ, hogy egyenletes/állandó minőségű termékeket állít-
son elő. A nikotintartalmat mérik annak érdekében, hogy a termék egyenletességét
biztosítsák, és ezek a közölt adatok helyesek. Az az állítás, hogy mi megváltoztat-
juk a nikotin mennyiségét vagy természetét azért, hogy hozzászokást idézzünk elő 
a dohányosokban, egyszerűen nem igaz; hasonlóképpen azok az állítások sem iga-
zak, hogy a cigarettákat hozzáadott nikotinnal „spékeljük meg”.” 269

A cég szintén folytatja annak a régi hírlapi kacsának az ismételgetését, miszerint a do-
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hánygyártók szponzorálási tevékenysége kizárólag a termékfelismerésről szól:
„A szponzorálások szolgálatot tesznek a társadalomnak azzal, hogy a közönség
szórakoztatása érdekében finanszíroznak egy eseményt, például koncertet vagy
sportversenyt. A szponzorálás elősegíti a Brown & Williamson márkáinak felisme-
rését más konkurrens cigarettamárkák helyett, és szerepet játszik a márka imá-
zsának kialakításában.” 270

Más cégek, miközben felelősnek kívánnak látszani, valójában egyáltalán nem változtak
meg. A B & W szülője, a BAT még mindig tagadja, hogy a passzív dohányzás egész-
ségügyi probléma lenne. 

„Azt az állítást, hogy a passzív dohányzás veszélyt jelent az egészségre, a tudo-
mány nem bizonyította,” mondja a BAT.271

A Gallaher álláspontja a passzív dohányzásról hasonló:
„Miközben készségesen elismerjük, hogy a környezeti dohányfüst jelentős kelle-
metlenségnek lehet forrása a nemdohányzók esetében, a közegészségügyben te-
vékenykedő közösség által levont következtetések úgy tűnik, hogy gyenge és nem
meggyőző tudományos alapokon állanak.” 272

Hasonlóképpen a dohányzás és addikció vonatkozásában a cégek többsége vagy
tagadja az állítást vagy hamisan tünteti fel a dolgot. Ian Birks, a Gallaher képviselője
szerint

„Zavar akkor támad a vitában, amikor elérünk az „addikció” szó használatáig, mivel
ez egy érzelmileg színezett szó. Egy olyan szó, melyet számos különböző módon
lehet használni... Ismerünk embereket, akik szappanoperákhoz, teához, kávéhoz,
krémes süteményekhez, burgonyachipshez, stb. vannak hozzászokva. A nehézség
az, hogy a szót igen széles értelemben használják, hogy mindenféle viselkedési
szokást leírjanak és kétségtelen, hogy a dohányzás egy szokás. Egy erős szokás
lehet bizonyos emberek számára, de mi elutasítjuk azt a tényt, hogy az emberek
hozzászoknak a dohányzáshoz és nem tudnak róla lemondani, mivel le tudnak róla
mondani és meg is teszik.” 273

A BAT szintén szépítgeti a dolgot, amikor azzal érvel, hogy 
„az emberek azt mondják, hogy hozzászoktak bizonyos ételekhez, az internet hasz-
nálatához, a fizikai erőkifejtéshez/tornához, bizonyos televízióműsorok nézéséhez
vagy éppen a munkához.” 274

Gareth Davis, az Imperial ügyvezetője szintén tagadja, hogy a nikotin addiktív lenne,
mondván, hogy a dohányzás 

„nem alkalmazható arra, amit én addiktívnak tekintek.” 275
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Davis szintén elutasítja 40 év bizonyítékait, melyek azt mutatják, hogy a dohányzás
tüdőrákot okoz:

„Nem gondolom, hogy elmondhatnánk azt, hogy [a dohányzás] biztonságos vagy
nem biztonságos... Nem tudjuk, hogy biztonságos vagy nem biztonságos." Majd
hozzáfűzi: „mi nem értünk egyet azzal, hogy a dohányzásról kimutatták, hogy ok le-
het [bizonyos betegségek esetén].” 276

És ugyanúgy, ahogy egyes cégek még mindig tagadják, hogy a dohányzás veszélyes,
mások, akik az iparnak dolgoznak azt tagadják, hogy ők valaha is félrevezették a nagy-
közönséget. 2001. márciusában az Egyesült Államokban elkezdődött a legutóbbi do-
hányipar elleni per. New York legnagyobb biztosítótársasága, az Empire Blue Cross és
a Blue Shield azzal vádolták a dohányipart, hogy 40 éves félrevezető kampányukkal
feltornázták az egészségügyi költségeket. A Philip Morris vezető védőügyvédje azon-
ban azt állította, hogy a dohánygyártók sohasem szőttek összeesküvést annak érde-
kében, hogy megtévesszék a nagyközönséget a dohányzásnak az egészségre gyako-
rolt veszélyeivel kapcsolatban:

„Ez nem igaz; ez nem történt meg.” 277

Tehát ahogy a cégek megpróbálják újraírni a múltat és tagadni a jelen tényeit, azt
szeretnék, ha bíznának bennük, hogy majd maguk „megszabályozzák” önmagukat.
Amikor a BAT 2000-ben kibocsátott egy állásfoglalást, amelyben részletezte, hogy mit
tekintett „új gondolkodásmódnak” a dohányzás szabályozása vonatkozásában, kide-
rült, hogy ez nem több, mint egy másik felhívás önkéntes megegyezésekre átfogó sza-
bályozás helyett. A cég folyamatos ellenállása a kötelező érvényű szabályozással és
törvénnyel szemben egybecseng az iparnak azirányú erőfeszítéseivel, hogy ne tartsák
felelősnek azokért a halálesetekért és betegségekért, melyeket termékei okoznak.
Egyik országban a másik után alakul ki az a tapasztalat, hogy az önkéntes kódexek
legyenek reklámozással vagy a termékösszetétel felfedésével kapcsolatosak, egysze-
rűen nem működnek. Az ipar előnyben részesíti az önkéntes kódexeket, mivel azokat
fel lehet bontani vagy át lehet hágni a büntetés bármilyen veszélye nélkül.

A dohányiparnak a hatékony szabályozással szembeni folyamatos ellenállásának bi-
zonyítéka megnyilvánul az EVSZ Dohányzásellenes keretegyezményéhez való hozzá-
állásából is, melynek szövegét jelenleg egyeztetik Genfben. A BAT szavaival élve:

„Az EVSZ Dohányzásellenes keretegyezményében megkísérli egy olyan átfogó és
törvényi úton kötelező nemzetközi szerződés kidolgozását, amelyik arra törekszik,
hogy megakadályozza egy törvényesen előállított, világszerte több száz millió fel-
nőtt dohányos által élvezett termékhez való hozzáférést... Kierőszakolni, hogy a
termesztők térjenek át más növények termesztésére, vezessenek be teljes tilalmat
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egy üzletben árusítható termékre, sőt, mindennek a tetejébe, tekintsék gyógysze-
részeti teméknek a cigarettát!... Röviden, azt engedi sejtetni, hogy mi, mint ipar,
nem vesszük komolyan társadalmi és gazdasági felelősségünket, nem vagyunk ké-
pesek proaktív önszabályozásra és arra szorulunk, hogy a kormányok dajkáljanak
minket. Tudjuk, hogy nem ez az eset áll fenn, és most már rajtunk a sor, hogy kijavít-
suk ezeket az iparunkra vonatkozó félremagyarázó álláspontokat. Itt az ideje, hogy
visszaüssünk: előtérbe kell helyeznünk álláspontunkat, mégpedig sürgősen.” 278

A dohányipar azt kéri a kormányoktól és a társadalomtól, hogy bízzanak benne, bár
még semmit sem tett azért, hogy megszolgálja ezt a bizalmat. Valójában az ipar azt
mondja, hogy „most tényleg komolyan gondoljuk”. Sajnos, ugyanezek a cégek ugyan-
ezt mondták korábban, amikor a profitjukat fenyegető valós veszéllyel szembesültek.
Ha a világ nemzetei egyszer és mindenkorra nem tudnak arra a következtetésre jutni,
hogy a dohányiparban nem kellene bízni, továbbra is szenvedni fognak az iparnak 
a termékeit népszerűsítő tevékenysége és profitkeresése által okozott betegség, halál
és rokkantság miatt.
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I. melléklet: 

A kötetben említett országok és régiók mutatója

Afrika 46, 51, 94
Algéria 66
Argentína 39, 84
Ausztrália 33, 57, 74, 103, 104
Ázsia 31, 33, 46, 47, 49, 53, 61, 74, 94, 97, 107
Bahrein 70, 73
Benin 82
Botswana 90
Brazília 57, 68, 70, 84, 103
Burkina Faso 49
Costa Rica 34
Dél-Afrika 90, 91
Dél-Vietnam 30
Dubai - Abu Dhabi 34
Ecuador 34, 49
Egyesült Államok 19, 26, 47, 53, 57, 69, 73, 74,

79, 83, 87, 109, 111
Egyesült Arab Emirátusok 52, 53, 69
Egyesült Királyság 29, 42, 59, 60, 83, 101, 108
Egyiptom 54, 70
Elefántcsontpart 53
Európa 39, 46, 47, 52, 74, 89
Finnország 53
Franciaország 54
Fülöp-szigetek 33, 49, 53, 61, 69, 70
Guatemala 53
Guinea 53
Hollandia 57
Hong Kong 31, 52, 53, 55, 61, 102
India 46
Irak 52
Irán 41
Izland 66
Japán 33, 49, 54, 61, 70
Jordánia 54
Jugoszlávia 53
Kamerun 70, 84
Kanada 33, 49, 52, 77, 83, 84, 93, 98

Kelet-Európa 47, 65
Kenya 70
Kína 31, 47, 55, 94
Korea 33, 61
Közép-Kelet 57
Kuwait 32, 74
Latin-Amerika 34, 51, 74, 82, 94, 102, 103
Lesotho 90
Libanon 35
Makao 102
Malajzia 32, 33, 61
Malawi 39, 43, 70
Marokkó 53
Mexikó 68
Namíbia 90
Németország 47
Niger 82
Nigéria 53, 82, 84, 85
Norvégia 65
Nyugat-Afrika 82
Olaszország 32
Pakisztán 34, 73
Skandináv országok 51
Spanyolország 33
Svájc 33, 51, 69
Svédország 64
Szaúd-Arábia 34, 54
Szenegál 34
Szovjetúnió 47, 54
Taiwan 32, 54, 61
Tanzánia 70
Thaiföld 39, 61
Togo 82
Törökország 31, 40, 47, 53, 69
Uganda 69, 70
Venezuela 34
Zaire 70
Zimbabwe 39, 68, 70



II. melléklet: 

A dohányipari dokumentumok kutatása: alapvető információk, lépések és
hasznos tanácsok

Az Egyesült Államok számos tagállamával létrejött megegyezés [Master Settlement
Agreement, MSA] részeként, a dohányipar arra kényszerült, hogy több millió oldalnyi
belső információkat tartalmazó dokumentumot hozzon nyilvánosságra; e dokumentu-
mok jelentős része most a nyilvánosság számára a világhálón elérhető. Ezek a doku-
mentumok olyan fontos felfedezéseket szolgáltattak, kezdve a dohányiparnak a cigaret-
tacsempészet elősegítésében játszott szerepétől egészen a cigaretták hozzászokást
kiváltó hatásának erősítésére tett erőfeszítésekig, melyek a törvényhozásra és más sza-
bályozással kapcsolatos tevékenységekre ösztönzőleg hatottak. A dohányzás elleni
küzdelem szószólóinak folyamatos kihívást jelent, hogy miként kutassanak ezekben a
dokumentumokban, hogyan találjanak rá a törvényhozást és más szabályozást előse-
gítő tevékenységük szempontjából a legfontosabb dokumentumokra, és miként hasz-
nálják fel őket a jó eredmény elérése érdekében.

Az Egyesült Államok-beli dohányipari cégek dokumentumainak honlapjai

A dokumentumokat tartalmazó honlapokat kereső a bőség zavarával küzdhet; egye-
sek közülük inkább felhasználóbarátok, mint mások. A CDC honlapján linkeket gyűjtött
össze, melyek révén az összes jelentős dokumentumokat tartalmazó honlapra eljut-
hatunk; a CDC honlapjának címe: 
http://www.cdc.gov/tobacco/industry-docs/docsites.htm. Ezen az oldalon néhány, a
keresést elősegítő tanáccsal együtt számos dokumentumokat tartalmazó honlaphoz
közvetlen kapcsolatot lehet találni. Ezek a következők:

Brown & Williamson (a British American Tobacco amerikai leányvállalata)
http://www.bw.aalatg.com/

Dohányzáskutató tanács (Council for Tobacco Research)
http://www.ctr-usa.org/ctr/

Lorillard Tobacco Company
http://www.lorillarddocs.com/

Minnesota Blue Cross/Blue Shield Tobacco Litigation
http://www.cdc.gov/tobacco/industrydocs/mnbluecross.htm
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R.J. Reynolds Tobacco Company
http://www.rjrtdocs.com/rjrtdocs.com/frames.jsc

Philip Morris
http://www.pmdocs.com

Dohányintézet (The Tobacco Institute)
http://www.tobaccoinstitute.com/

Kaliforniai Egyetem (a San Francisco-i Brown & Williamson gyűjtemény)
http://galen.library.ucsf.edu/tobacco/bw.html

Az Egyesült Államok Kereskedelmi bizottsága honlapja
http://www.house.gov/commerce/TobaccoDocs/documents.html

Más fontos honlapok

http://www.tobaccodocuments.org
Gyűjtőhely, mely lehetővé teszi, hogy számos honlapon egyszerre lehessen keres-
ni, továbbá a kutatók által korábban összeállított különböző gyűjteményeket is meg
lehet tekinteni.

http://www.ash.org.uk/links/industry.html
Linkeket tartalmaz a dokumentumok honlapjaihoz, és ugyanakkor a dokumentu-
mokból származó idézetek gyűjteménye.

British American Tobacco-dokumentumok

A BAT-nak megengedték, hogy dokumentumait egy külön lerakatban helyezze el
Guildfordban (az Egyesült Királyságban) ahelyett, hogy online elérhetővé tette volna
azokat. (Azoknak a kutatóknak, akik ezeket a dokumentumokat meg kívánják tekin-
teni, időpont-egyeztetés céljából fel kell venniük a kapcsolatot Martyn Gilbey-el a BAT-
nél. Telefonszám: 44-171-845-1466, fax: 44-171-845-2783.) E dokumentumok bizo-
nyos kisebb része megtalálható a világhálón is a következő cím alatt:

http://www.cctc.ca 
vagy 
http://outside.cdc.gov:8080/BASIS/ncctld/web/guildford/sf
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Hogyan kezdjünk hozzá?

Kezdők számára a Philip Morris honlapja az egyik legkönnyebben használható oldal,
és nagyszámú hasznos dokumentumot tartalmaz. Ezen a honlapon szerzett gyakorlat
nagy segítségére lesz a szakembereknek abban, hogy jobban megérthessék a bonyo-
lultabb helyeket is. [Magyar kutatóknak és érdeklődőknek fontos tudni, hogy az egyes
dokumentum-helyeken a keresendő szavakat természetesen angol nyelven kell beírni –
a szerkesztő.]

Az első lépések

Azt, hogy egy dokumentum-helyet miként lehet használni, legegyszerűbb egy példán
keresztül bemutatni. Mondjuk, hogy a Philip Morris Kínában kifejtett marketing-tevé-
kenysége érdekel bennünket. Ha belépünk a Philip Morris honlapjára a http://www.
pmdocs.com címen, és rákerestetünk a „China” szóra, akkor látni fogjuk, hogy e kere-
sés 2231 dokumentumot eredményez. Világos, hogy ez túl sok ahhoz, hogy mindet
átnézzük. Hogy tovább szűkítsük a kört, a keresés kritériumainál a „China” szóhoz ad-
juk hozzá az „and marketing” szavakat. A „China and marketing” keresés 108 találatot
eredményez. Így már sokkal jobb a helyzet, de ez még mindig egy ormótlan szám.
Mondjuk azt, hogy először a sportrendezvények szponzorálására vagyunk kíváncsiak.
Adjuk hozzá a „sports” szót a keresőablakban a keresés kritériumaihoz, ami most úgy
néz ki, hogy „China and marketing and sports”. Ez a keresés 11 találatot eredményez,
beleértve egy 1991-es, teljes Ázsiára vonatkozó marketingtervet, egy 1994-es ter-
vet arról, hogy miként lendítsék fel a nemzeti és regionális labdarúgás szponzorálását
Ázsiában, és egy beszédet, mely a Philip Morris ázsiai promóciós tevékenységeit rész-
letezi, beleértve a szponzorálást és az elárusítás helyén végzendő promóciós tevé-
kenységeket. [Jómagam a Magyarországra vonatkozó adatok keresésénél a „hungar*
or magyar or budapest” keresési kritériumokkal indítottam, mely 968 találatot ered-
ményezett. Megjegyzendő, hogy a Philip Morris honlapján található dokumentumok
közül több két vagy akár több példányban is „letöltődik”. Számos dokumentum a do-
hányipar tevékenységeinek értékelése szempontjából jelentéktelen; például számos
olyan konferenciának, rendezvénynek a programja, meghívója, előadói listája, stb. is
kinyerhető, amely Magyarországon került megrendezésre vagy magyar előadója is
volt. Bár az is jelentőséggel bír, hogy a Philip Morris nyomon követte a tudományos
élet eseményeit, részt vett ezeken a rendezvényeken, és egyes képviselői beszámo-
lóikban helyenként utalnak a konferencián hallottak alapján felmerült teendőkre – a
szerkesztő.]

Emlékezzünk arra, hogy e helyeken levő keresőprogramok az egyes dokumentumok
tárgymutatóit képesek áttekinteni, tehát nem az egész dokumentumot. Ennélfogva
azok az anyagok, melyek a „China” szót valahol a szövegben tartalmazzák, de a tárgy-
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mutatóban nem, nem fognak megjelenni az illető keresett szöveg szerinti találatok
között.

Tippek és taktikák a kereséshez

Kereséskor tartsunk a közelünkben egy jegyzettömböt, hogy az egyes speciális pro-
jektek kódneveit, érdekes kifejezéseket, munkatársak neveit és címeit és más olyan
szavakat, melyek a későbbi kereséseket segíthetik, feljegyezhessük. 

Kulcsszavak

Az egyes, kereséskor használt kifejezések és nevek mellett van néhány általános kulcs-
szó, melyet jó megjegyezni:

„Memo” (emlékeztető: a cég munkatársai közötti írásos kommunikáció)
„Plan” (terv: segíthet országos marketingterveket megtalálni)
„Letter” (levél: írásos kommunikáció általában cégen kívüli személyekkel)
„Publication” (publikáció, cikk: magazinokban vagy egyéb rendszeresen 
megjelenő folyóiratokban közölt írás)
„Article” (cikk: általában egy újságban vagy magazinban megjelent írás)
„Telex” (távgépíró-üzenet: az iparon belül használt szó az emailre vagy 
tengerentúlra küldött telex-üzenetre)
„Confidential” (bizalmas). A legbizalmasabb információk felleléséhez az 
„attorney work product” (jogász által előállított dokumentum, tulajdonképpen jogi
munkaanyag) vagy csak a „work product” (munkaanyag) kifejezéseket is hozzá kell
tenni a keresett fogalmakhoz. Egyes nagyon érzékeny dokumentumokat ugyanis
ezekkel a megjelölésekkel láttak el, hogy a nagyközönségtől megóvják őket.

• A keresést elkezdve azt fogjuk tapasztalni, hogy a cégek számos kampányuk, bel-
ső tanulmányuk és kutatási programjuk megjelölésére kódolt neveket vagy moza-
ikszavakat használnak. Ilyenek például: „Project 16”, „Operation downunder” vagy
„FUBYAS” (ez utóbbi egy R.J. Reynolds mozaikszó az „első, nem márkahű fiatal 
felnőtt dohányosok” – First Unbranded Young Adult Smokers – megjelölésére). 
Ezek a kódnevek és mozaikszavak segítenek „belőni” bizonyos projekteket, miköz-
ben kizárnak számos, oda nem tartozó dokumentumot.

• A bíróságok minden egyes dokumentum minden egyes oldalán egyedi, úgyneve-
zett „Bates-számot” helyeztek el. Ezeket az azonosító számokat minden oldalra 
rábélyegezték, általában függőlegesen a dokumentum bal alsó sarkába. Jegyezzük 
fel a fontos dokumentumok Bates-számait, hogy referenciaként használhassuk 
őket, és később könnyebb legyen őket újra megtalálni.
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• Jegyezzük fel a dokumentumokban talált munkatársak neveit és beosztását/rang-
ját/címét. Gyakran a világ bizonyos részein egy igazgató volt felelős a cég politikai 
vagy marketing-tevékenységeinek irányításáért. E személy által jegyzett dokumen-
tumok keresése olyan rejtett információkat fedhet fel, melyek arra vonatkoznak, 
hogy miként működött az ipar bizonyos országokban. Ugyanakkor ezek az igazga-
tók általában rendszeres beszámolókat nyújtottak be a központjaiknak saját részle-
gük tevékenységeiről. Ezek a beszámolók óriási információforrások lehetnek. 

A dokumentumok tárolása későbbi felhasználás céljából

A Philip Morris, Lorillard és a Tobacco Institute (Dohányintézet) honlapjain lehetőség
van a dokumentumok „könyvjelzővel való ellátására” (megjelölésére). Minden doku-
mentumot, melyet különösen fontosnak gondolunk vagy a későbbiekben szükség
lehet rájuk, meg kell jelölni. Ehhez a „view all pages” (minden oldal) szövegre kell kat-
tintani, majd a saját böngészőben az „add bookmarks” gombra. Az Internet Explorer
használatakor ez a program fel fogja ajánlani azt a lehetőséget, hogy egy azonosító
kifejezést gépeljünk be a „bookmark properties” cím alatt, míg a Netscape-ben be kell
menni az „edit bookmarks” címszó alá, hogy ezt a kifejezést beírhassuk. Ha ezeket 
az értelmező jegyzeteket nem írjuk be, akkor a könyvjelzőnk csak azt fogja mondani,
hogy „image viewer” és nem fog utalni magának a dokumentumnak a tartalmára, sőt
még a címére sem.

Hol lehet további segítséget találni

A minden egyes honlapon közzétett keresési útmutató olyan alapvető információkat
tartalmaz, melyet minden, a dokumentumok között keresgélő kutatónak el kellene
olvasnia keresés előtt. Ezek olyan fontos információkat tartalmaznak, mint például,
hogy miként kell megfelelően beírni a keresendő szavakat. Mielőtt folytatnánk, mindig
olvassuk el ezeket az útmutatásokat! Tekintsük át az ezekben felajánlott példákat a
problémák megoldása első lépéseként. 

Szintén lehetőség van arra, hogy más tapasztalt kutatóktól segítséget kapjunk, ha
csatlakozunk a dohányipari dokumentumokkal kapcsolatos beszélgetésekhez a világ-
hálón; ilyenek a „doc-talk” vagy „intldoc-talk”. Ezekre a listákra való bejelentkezéshez
lépjünk be a http://www.smoke-screen.org honlapra.

Technikai előfeltételek

Internet-kapcsolódási sebesség

28,8 kilobájt/másodperc sebességű információáramlást lehetővé tevő modem és tele-
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fonvonal megfelelő lehet a dokumentumok megtekintéséhez anélkül, hogy a folyamat
zavaróan lassú lenne. Ilyen sebességnél egy átlagos oldal letöltéséhez 5-7 másod-
percre lehet szükség, míg egy ötven oldalas dokumentum letöltése 6-8 percbe telhet.
Nagyobb sebességű internet-csatlakozások (például DSL, ISDN, szatellit vagy vonal
nélküli szolgáltatások) rövidebb letöltési időt biztosítanak, de drágábbak és általában
csak nagyobb városokban érhetők el.

Feldolgozási sebesség

A dokumentumok megtekintéséhez legalább 32 MB RAM memória javasolt. Az erre 
a szintre történő kibővítés a legtöbb számítógép esetén viszonylag egyszerű.

Szoftver

A dokumentumok megtekintéséhez egy webböngésző friss verziójára lehet szüksége,
például Internet Explorer-re (http://www.microsoft.com/downloads/search.asp?) vagy
Netscape Navigator-ra ((http://home.netscape.com/computing/download/); ezek in-
gyen letölthetők. Szintén szüksége van egy Adobe Acrobat nevű olvasóprogramra,
mely ugyanúgy ingyen letölthető a mellékelt cím alatt (http://www.adobe.com/
products/acrobat/readstep.html). A Brown & Williamson honlapja egy saját, egyedi
olvasóprogramot igényel, mely ugyanazon a honlapon ingyen letölthető.

Más gyakori kérdések

Kérdés: Hogyan találhatok meg egy dokumentumot, ha csak a Bates-számmal ren-
delkezem?
Válasz: Ha a megfelelő honlapon a Bates-számot beírva azt a választ kapjuk, hogy
nincs az illető számnak megfelelő dokumentum („no records match your search”), ak-
kor meg kell próbálni * jelet tenni a Bates-szám utolsó számjegye helyére. Ha ez sem
működik, akkor próbáljuk meg az utolsó két számjegyet behelyettesíteni **-al. Az alap-
gondolat az, hogy próbáljunk meg a keresett számhoz minél közelebbit találni. Bizo-
nyos honlapok ugyanakkor úgy válaszolnak, ha a kezdőlap Bates-számát írjuk be, az
egész dokumentum Bates-száma helyett.

Kérdés: Minden honlapon használható a keresés pontosítására az „and” (és) szó?
Válasz: Nem, bizonyos esetekben egy jelet (például a + jelet) kell használni az „and”
szó helyettesítésére. Minden oldalon olvassuk el a keresési útmutatót, hogy megtud-
juk, vajon szavakat vagy jeleket kell használni az olyan kifejezések megjelölésére, mint
„and” vagy „or” (vagy). 
Kérdés: Hogyan lehet kifejezéseket kerestetni, például Philip Morris? „Philip Morris”-
nak vagy „Philip and Morris”-nak kell feltüntetni? 

1
1
9

I
I
.
 
m
e
l
l
é
k
l
e
t



Válasz: Ha a Philip Morris cégnév minden egyes előfordulását keressük, akkor ugyan-
úgy kell azt kerestetni, ahogy a cég neve megjelenik. Hasonlóképpen, ha a „political
strategy” kéttagú kifejezés minden egyes előfordulását akarjuk megtalálni, akkor te-
gyük egymás mellé a két szót éppen úgy, mint feljebb. Ha azonban minden olyan
dokumentumot meg akarunk találni, aminek a leírásában valahol akár a „political”, akár
a „strategy” szó szerepel, akkor a keresés kritériumaihoz a „political and strategy”
kifejezést írjuk be.

Kérdés: Titokban marad-e a kereső személye? Tudni fogja a dohányipar, hogy én
vagyok az, aki keresgél?
Válasz: Bizonyos honlapok meglátogatása markerek (vagy „cookie”-k) elhelyezéséhez
vezethet a böngészőprogramunkban, ami elárulja a cégeknek, hogy az emberek hová
mennek a honlapon és mit néznek meg. Jelenleg nincs lehetőség arra, hogy ennek 
az információnak az alapján egy személyhez vissza lehessen találni, de markereket
úgy is el lehet helyezni, hogy az Ön által használt internetszolgáltatót azonosítani lehet.
Minden böngészőprogram ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a „cookie”-k elhelyezését
megakadályozza vagy kitörölje őket minden egyes keresés végén.

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a dokumentum szövegét át lehessen másolni 
a word processzorunkba?
Válasz: Nincs, szóról szóra újra be kell írni. A dokumentumokat közvetlenül a honlapról
ki kell nyomtatnia addig, amíg a világhálóra van csatlakozva. Azokon a honlapokon,
melyek lehetővé teszik a dokumentumok megtekintését és kinyomtatását PDF for-
mátumban, a dokumentumok lementhetők a „save” (mentés) ikonra való kattintással.
Szkennert lehet használni egy kinyomtatott dokumentum szöveges formátumának be-
szkenneléséhez, bár a karakterolvasó szoftver még eléggé kezdetleges.

Kérdés: Megkíséreltem egy bizonyos szó vagy kifejezés keresését, de nem jártam si-
kerrel. Hogyan tehetem eredményesebbé a keresésemet?
Válasz: Legyen találékony. Gondolja végig az összes olyan lehetséges kifejezést, mely
az Ön által keresett témában valamilyen találatot eredményezhet. Ha Kínával kapcso-
latos információkat keres, akkor kíséreljen meg olyan kifejezéseket is használni, mint
például „Far East” (Távol-Kelet) vagy „Asia” (Ázsia). Sokkal fontosabb, hogy figyelme-
sen olvassa el, amit talált. Minél többet olvas, annál több kifejezésre lel rá, mely egy
eredményes kutatáshoz vezethet. Jegyezze fel a szerzők neveit, a cég által egy bizo-
nyos régiónak, projektnek, marketing-eljárásnak stb. a megjelölésére használt zsar-
gonját vagy mozaikszavait, aztán kezdje el a dokumentumokat ezekkel a szavakkal és
nevekkel kerestetni. 

(Felhasználva a 11. Dohányzás vagy egészség világkonferencia engedélyével. 

A dokumentum eredetije fellelhető a 

http://tobaccofreekids.org/campaign/global/docs/searching.pdf honlapon.)
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3. fejezet

A DOHÁNYREKLÁMOZÁS
TILALMÁNAK BEVEZETÉSE
MAGYARORSZÁGON

– idézetek a magyar nyomtatott sajtóból

E kötet „Bízz csak meg bennünk! Mi vagyunk a Dohányipar!” című 2. fejezetében számos
olyan idézetet talál az olvasó, mely a dohányiparnak a reklámról és egyéb marketing-
lehetőségekről megfogalmazott véleményét tükrözi. Ezek a szólamok nem idegenek 
a magyar szakemberek fülének sem. Ugyanezeket a szólamokat gyakorta visszahalljuk
a magyar sajtóból is. Különösen amikor a sajtónak volt oka a dohányreklámmal részle-
tesen foglalkozni. Az alábbiakban megpróbálunk olyan idézetekből csemegézni, me-
lyek a hazai lapokban jelentek meg és híven visszaadják a dohányipari nézeteket.

A hazai egészségpolitika és a dohányzásellenes lobbi nagy sikere, hogy Magyarország
is felzárkózott azon országok sorába, ahol a dohánytermékek reklámozásának tilalmával
is elő kívánják segíteni a nemdohányzó viselkedésforma elterjesztését és a dohányzás
egészségkárosító hatásainak csökkenését. 2001. január 4-én a Magyar Köztársaság
elnöke kihirdette a 2001. évi I., a gazdasági reklámtevékenységről (a továbbiakban:
reklámtörvény) szóló törvényt, melynek 8. paragrafusa1 a direkt és indirekt dohányrek-
lámozás tiltásáról rendelkezik. A törvény szerint 2001. július 1-jétől a nyomtatott sajtó-
ban, moziban és színházban, míg 2002. január 1-jétől közterületi plakátokon sem lehet
dohányterméket reklámozni. A Fact Intézet 1999. októberi felmérése szerint2 a magyar
lakosság 86%-a egyetért a dohánytermékek reklámozásának tilalmával; az új szabá-
lyozás tehát bírja a magyar lakosság nagy többségének támogatását, sőt ezen túlme-
nően nemzetközi elismerést is hozott az országnak. 

Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) és a Világbank szerint a dohánytermékek mar-
ketingje szerepet játszik a dohányzás társadalmi elfogadottságának fenntartásában, 
a gyermekek dohányzásra való rászokásában, a felnőtt dohányosoknak e szokás rab-
ságában való tartásában és a leszokás elhalasztásában. Az Egészségügyi Világszer-
vezet Európai regionális irodájának stratégiai dokumentuma3 („Harmadik akcióterv 
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egy dohányfüstmentes Európáért 1997-2001”) ezért már 1997-ben azt javasolta a
tagállamoknak, hogy 2001-ig teljes dohányreklám-tilalmat vezessenek be. Az EVSZ
adatai szerint a dohánytemékek marketingjének tiltása, átfogó dohányzásellenes in-
tézkedéscsomag részeként hatékony a dohányzás társadalmi költségeinek csökken-
tésében. A dohánytermékek marketingje minden formájának betiltása a Világbank
elemzése szerint a fejlett országokban 6%-kal csökkentette a dohánytermékek fo-
gyasztását4.

A média szerepe a nemdohányzó viselkedésforma elfogadtatásában és elterjesztésé-
ben alapvető. A magyar nyomtatott sajtó a módosított reklámtörvény hatályba lépésé-
ig igen nagymértékben függött attól a támogatástól, amihez főként dohányreklámok
közlésével jutott. Ezért nem volt meglepő, hogy a dohányzás elleni fellépés jelentő-
ségének hangsúlyozása az esetek többségében hiányzott az amúgy sem túl gyakori
dohányzással kapcsolatos híradásokból. A dohányreklámozás szabályainak módosí-
tása azonban „fogékonyság-növekedést” eredményezett a különböző médiumokban
a dohányzással kapcsolatos információkkal szemben. Az alábbiakban a reklámtörvény
módosításával kapcsolatos sajtómegjelenések tanulságait igyekszem összefoglalni,
kiemelve azok jelentőségét a dohányzás elleni küzdelem szószólóinak a médiával való
jövőbeni együttműködése körvonalazásában.

A dohánytermékek marketingjével foglalkozó cikkek főleg három közelmúltbeli társa-
dalompolitikai esemény kapcsán szaporodtak meg a magyar nyomtatott sajtóban.
Ezek a következők voltak: 

1. Az Európai Bíróság 2000. október 5-i döntése a 43/98 EC5 direktíva (mely 2006-ig 
fokozatosan vezette volna be a dohányreklámozás és dohányipari szponzori tevé-
kenység teljes tilalmát) megsemmisítéséről; 

2. Babák Mihály képviselő nevével fémjelzett, a dohányreklámok teljes tilalmát beve-
zetni szándékozó egyéni módosító indítvány 2000. december 5-i benyújtása, majd 
ezt követően a módosított reklámtörvény 2000. december 19-i zárószavazása, illet-
ve az elfogadott törvény 2001. januári kihirdetése; 

3. Az új reklámtörvény bizonyos paragrafusainak életbe lépése (2001. március 1.), 
illetve a dohányreklámtilalom bevezetése (2001. július 1.)

A „nagy napilapok” (Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava, stb.)
és az „elektronikus napilapok” (Index, Korridor), de a hetilapok is számos, a témával
kapcsolatos írást közöltek és igen jelentős terjedelemben foglalkoztak a kérdéssel. 
A kapott írásokból igyekeztem kiemelni néhány tanulságos idézetet, felidézni ezek
egészségpolitikai vonatkozásait és ezek alapján összefoglalni a dohányzásellenes
szakemberek számára leszűrhető tanulságokat.
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A nyomtatott média jelentős mobilizációja ellenére a megjelent közleményekben több-
nyire ritkán merültek fel általában a dohányzás visszaszorításának, illetve a dohány-
reklámozás betiltásának a magyar lakosság egészségére gyakorolt kedvező hatásai.
Az esetek döntő többségében a kérdéssel a lapok gazdasági rovatai foglalkoztak, 
az egyes cikkeket a gazdasági rovatoknál dolgozó újságíró kollégák jegyezték. Ez is
magyarázhatja, hogy éppen az, ami a dohányreklámok betiltásával az előterjesztő,
illetve a Magyar Országgyűlés célja volt – azaz a magyar lakosság egészségi álla-
potának javítása és az Európai Uniós átlaghoz közelítése –, nem kapott megfelelő
hangsúlyt a közleményekben. 

Pedig a dohányreklám-tilalom bevezetése érdekében végzett döntésbefolyásoló tevé-
kenységükkel az egészségmegőrzés szakembereinek óriási szerepük volt e sikerben.
Alkotmánybírósági beadvány6, szakminisztériumnak tett javaslatok, a szakma össze-
fogását és közös fellépését támogató programok7, parlamenti képviselőknek és vezető
politikai tisztségviselőknek küldött személyre szóló üzenetek – hogy csak néhány mód-
szert említsek az alkalmazott eszközök közül.  

Pedig a hazai és nemzetközi előjelek korántsem vetítették előre az elért sikert. A 2000.
október-novemberi történések inkább a dohányzás elleni küzdelem fekete napjaiként
vonulhattak volna be az egészségmegőrzés hazai történetébe. Először, az Alkotmány-
bíróság határozatában megállapította, hogy a dohányreklámozás 1997 óta fennálló
rendje nem alkotmányellenes, és megfelelően szolgálja az egészség ügyét. Másod-
szor, az Európai Bíróság hatályon kívül helyezte a dohányreklámozást és dohányipari
szponzorálást megtiltó 1998. júliusában elfogadott 43/98 EC Európai Uniós direktívát.

Az Alkotmánybíróság határozatában nem talált kivetnivalót a dohányreklámozásnak 
az 1997-ben elfogadott reklámtörvény szerinti szabályozásában8. A határozat megál-
lapítja: 

„... a gazdasági reklám olyan információ, amelynek közzététele élvezi a vélemény-
nyílvánítás szabadságának védelmét... és csak különösen indokolt esetben korlá-
tozható. ... Az állam a dohányáruk reklámjának szabályozásakor eleget tett élet- 
és egészségvédelmi kötelezettségének, teljesítette az alaptörvényen alapuló kö-
telezettségét a gyermekek megfelelő testi és szellemi fejlődésének védelmére. 
Az alkotmányból nem vezethető le a dohányáruk reklámjának teljes tilalma.” 9

A sajtó viszonylag nagy nyilvánosságot kerített az állásfoglalásnak; a dohány- és rek-
lámipari szakemberek azóta is szívesen idézik a döntést. Sőt, a módosított reklámtör-
vény kihirdetését követően egy ügyvédi iroda által készített újabb alkotmánybírósági
beadványban – melyben a törvény bizonyos, többek között a dohányreklámozást sza-
bályozó paragrafusait támadják – is idézik e véleményt. Azt azonban az esetek többsé-
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gében elfelejtik, hogy az Alkotmánybírósági határozat nem zárja ki azt, hogy a minden-
kori kormány további lépéseket tegyen a dohányreklámozás visszaszorítása érdekében:

„Mindez nem zárja ki azt, hogy a jogalkotó további korlátozásokat fogalmazzon
meg, amennyiben azokra szükség van az állampolgárok ... életének, egészségének
védelmére. ... a dohánytermékek reklámját érintő tilalmak és korlátozások akkor
felelnek meg az alkotmányos követelményeknek, ha azokat az állampolgárok életé-
nek, egészségének védelme, illetve a gyermekek megfelelő testi és szellemi fejlő-
désének védelme kellően indokolja.” 9

Ez pedig egy olyan része a határozatnak, melyet a dohányreklámok szigorításáért
érvelő egészségfejlesztési szakemberek a maguk álláspontjának védelmében használ-
hatnak fel. Sőt, egy korábbi alkotmánybírósági határozat is ez utóbbi állásfoglalást
erősíti meg:

„... a taláros testület 1996-ban már egy reklámtevékenységgel kapcsolatos be-
advány alapján hozott döntésében rámutatott: az élethez, valamint a testi és lelki
egészséghez való alkotmányos alapjogok biztosítása érdekében esetenként korlá-
tozni szükséges a vállalkozás jogát.” 10

Az utóbbi alkotmánybírósági megállapításokkal összhangban, éppen a gyermekek
testi és lelki egészsége fejlődésének biztosítása és védelmük a dohányipar aggresszív
marketing tevékenységével szemben volt az apropója Babák Mihály, a Fidesz parla-
menti képviselője beadványának, melyben a dohányreklámozás tilalmának beveze-
tését indítványozta. A benyújtott módosító indítványt a Kormány is támogatta. 

„A dohánytermékek esetén az volt a cél, hogy a gyermektől a dohányterméket,
annak promócióját, valamint az egész szokást tartsuk távol. Kezdjük el a társadalmi
vélekedést úgy formálni, hogy ne legyen a dohányzás egy menő dolog; ne higyje 
el a gyermek és fiatal azt a megtévesztő reklámot, hogy a dohányzás a kék égbolt,
a tiszta levegő. Ez egy mocskos dolog, ami kátrányt juttat az ember tüdejébe. A do-
hányreklám egyértelműen a gyermeket és a fiatalt mint új piacot igyekszik becser-
készni. És teszi mindezt akkor, amikor a célcsoport még nem számol a következ-
ményekkel. Ezzel az érveléssel környezetemben mindenki egyetértett.” 11

Hogy a dohányipar reklámjaival korábban is a gyermekeket és a fiatalokat célozta
meg, senki előtt sem titok. Az 1998-ban az amerikai dohányperek nyomán napvilágot
látott, korábban titkos dohányipari dokumentumok jól tanúsítják a fiatalok „célbavé-
telét” és azt, hogy a dohányiparnak profitja fenntartásához égetően szüksége van az
elhalálozott fogyasztók „pótlására”. 
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„A ma tinédzsere a holnap potenciális rendszeres fogyasztója. A dohányosok döntő
többsége még tizenéves korában szokott rá a dohányzásra. ... A tinédzserek do-
hányzási szokásai különösen fontosak a Philip Morris számára.”

(Myron E. Johnson kutatónak Robert E. Seligmanhez, a Philip Morris Kutatási és
fejlesztési részlege helyettes igazgatójához küldött beszámolója, 1981)12

A dohányipari vezetők még össze is fogtak annak érdekében, hogy „A dohányipar
kezdeményezése a fiatalokért” címszó alatt olyan programot indítsanak, melynek egyik
célja, hogy a reklámkorlátozások bevezetését hatékonyan meggátolják azokban az or-
szágokban, melyek ennek az intézkedésnek a bevezetését fontolgatják:

„Amint arról már beszéltünk, e program sikerét meghatározó legfontosabb eszkö-
zeink a következők: 
1. Az eladásainkat vagy marketing tevékenységünket korlátozó vagy megtiltó tör-

vények bevezetésének és elfogadásának meggátlása; 
2. Az ipar számára kedvező törvények elfogadása; 
3. Az üzleti szféra, a szülői és a tanárszervezetek nagyobb mértékű támogatásá-

nak megszerzése.” 
(Philip Morris, „A dohányipar kezdeményezése a fiatalokért”, 1991)13

A dohányipari dokumentumok tehát bizonyítékul szolgálnak arra nézve, hogy koránt-
sem elegendő a dohányipari cégek „önként vállalt” reklámkorlátozásaira hagyatkozni,
amikor a gyermekek és fiatalok egészségének védelméről van szó. Az önszabályozás
vagy önkorlátozás csupán látszatintézkedés; célja, hogy elterelje a a döntéshozók fi-
gyelmét az iránti felelősségükről, hogy egy jelentős gazdasági terhet jelentő termék
marketingjét szigorú keretek közé szorítsák. 

Ennek ellenére a dohányipar természetesen felhasználja az ellenállásnak azon mód-
szereit, melyeket korábban a nyugati civilizációkban – ahol már nem sikk a dohányzás, 
és az ipar folyamatosan veszti el piacait – fejlesztett ki és tökéletesített azért, hogy e
szabályozás ellen érveljen; legyenek ezek a módszerek legálisak vagy kevésbé azok.

„... egy szakmának és azoknak, akik ebben az országban élnek, kötelességük a
jogszabályokat betartaniuk. ... A dohányipar a maga erős pozíciójával próbál be-
folyást gyakorolni, de nem kiskapus módszerrel.” 10

Sajnos sokan nem ismerik, milyen praktikákat alkalmaz néha a dohányipar, hogy a
törvényi szabályozást megkerülje. Egyes marketingszakemberek már előre vetítik a
törvény „figyelmen kívül hagyásának” lehetőségét, pontosan megjelölve azt, hogy mit
is kellene tenniük. 
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„... nem tartják kizártnak, hogy a tiltás ellenére továbbra is közölnek cigarettarek-
lámokat oly módon, hogy úgynevezett „átvállalási nyilatkozatot” kötnek a reklámot
elhelyező ügynökséggel. Ez korábban az alkoholreklámok tiltása idején volt bevett
gyakorlat, és azt jelentette, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által esetleg
kiszabott pénzbüntetést az ügynökségen keresztül a gyártók állták.” 14

Ez azonban csak egyik módja annak, hogy a dohányipar akadályozza, hogy a törvény
elérje célját. A másik módszer, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyja azt. Ilyen volt
az 1997-es reklámtörvény elfogadása előtti időszak, amikor egy 1978-as belkeres-
kedelmi rendelet alapján szintén tilos volt a dohánytermékek reklámozása. Ez azonban
nem nagyon zavarta sem az ipart, sem a hirdetéseket törvényellenesen közlő médi-
umokat. A Philip Morris egyik képviselője például így kommentálta a helyzetet:

„... a verseny a törvény magyarázatának egy igen liberális megközelítéséhez veze-
tett, ami masszív közterületi óriásplakát- és egyéb kampányokban nyilvánult meg.
Eddig semmilyen kézzelfogható problémánk nem volt a hatóságokkal emiatt...” 15

A média bizonyos képviselőit sem igen zavarta a törvénytelenség. Csak egy erre utaló
példa: 

„Seres [Seres László, Magyar Narancs] lapja is évek óta törvénysértéseket követ el,
amikor dohányreklámokat közöl, mert ez még mindig tilos. Nehéz elhinni, hogy ép-
pen ezen múlik egy lap piacképessége.” 16

A dohányreklámozás szabályozásának szigorítását valószínűtlenné tevő másik fejle-
mény az volt, hogy a dohányreklámozást tiltó Európai Uniós direktívát az Európai
Bíróság a német dohányipar kezdeményezésére – nem tartalmi okból, hanem annak
rossz hivatkozási alapja miatt – hatályon kívül helyezte. Az európai egészségfejlesztés
eme fekete napja örömünnepként jelent meg a magyar médiában, ismét előtérbe he-
lyezve a dohányiparnak a „nemzetgazdaságot megmentő”, „Messiás” szerepét, mely-
ben a dohánymultik 1992-es megérkezésük óta folyamatosan tetszelegnek. Az érv,
hogy a dohányreklámok teljes tilalma nem eurokonform, nemcsak közvetlenül az Uni-
ós direktíva 2000. október 6-i hatályon kívül helyezését követően közvetlenül, hanem
azóta is gyakran megjelenik a sajtóban. Igaz azonban, hogy a médiumok többsége azt
is jelzi, hogy az Unió a bírósági határozat ellenére sem tett le a dohányreklámozás
határokon átnyúló vonatkozásainak további szigorú szabályozásáról:

„Az irányelvet azonban az Európai Bíróság annak rossz hivatkozási alapja miatt
megsemmisítette. ... május végén [2001-ben] az Európai Bizottság újabb javaslattal
állt elő. ...” 17
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A fenti kedvezőtlen előjelek ellenére a dohánytermékek direkt és indirekt reklámjának
betiltása mégis valóság lett; az Országgyűlés 2000. december 19-én 210 igen szava-
zattal, 147 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elfogadta az új reklámtörvényt és
benne a dohányreklámozás tilalmát.

A reklámipar felzúdulása azonnali volt: a dohányipar inkább a háttérben maradt, és
hagyta, hogy inkább „hű bajtársai” ütköztessék véleményüket a reklámtilalom támoga-
tóival. A reklámipar tette a dolgát, és hosszasan sorolta ellenérveit: a magyar gaz-
daság tönkretétele, az európaiatlanság, a kereskedelmi szólásszabadság semmibe
vétele, a piac fejlődésének gátlása, a feketepiac fellendülése, a már megkötött reklám-
szerződések érvénytelenítése, a külföldi befektetői kedv csökkenése, stb. És azt, hogy 

„amit bárki gyárthat és bárki forgalmazhat, azt lehessen reklámozni is.” 18

A reklámipar felzúdulása nem is igen érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a dohány-
ipari reklámköltések a reklámipari bevételek csaknem több mint egy százalékát adják
(a Médiagnózis adatai alapján, 2000. január és október közötti időszakra a „listaár”
korrigálása után), miközben a reklámpiac évi 30%-ot meghaladó növekedéssel szá-
molhat. A reklámszakemberek figyelmét természetesen az egészségmegőrzés és a
fogyasztóvédelem szempontjai elkerülik vagy nem érdeklik, másrészt pedig nem is
ismerik az egészségfejlesztési szakirodalmat, amelyik az adminisztratív intézkedéseket
a legköltséghatékonyabb módszereknek tartja a dohányzás visszaszorításában és
annak társadalmi költségeinek csökkentésében. Egyébként nem a dohánytermékek
az egyedüli legálisan gyártott termékek, melyeknek marketingje tilos vagy korlátozott:
számos gyógyszer például életeket ment, reklámozása mégis tilos. A dohányzás dur-
ván napi 90 ember halálát okozza Magyarországon, az ezt támogató kommunikáció
mégis – korlátozásokkal bár, de – megengedett.

„... a reklámszakma nem a dohányzás és nem a dohányipar mellett van. A dohány-
zás valóban nem tesz jót az egészségnek (sic!), de harcolni nem a kommunikáció,
hanem a dohányzás ellen kell.” 10

A dohányreklámozás szigorú korlátozása ugyanolyan eszköz e probléma megoldá-
sára, mint az adótartalom emelése, a dohánytermékekhez való hozzáférés korlátozása
vagy a füstmentes környezet biztosítása1,3. A dohányreklám és annak közvetítője, a
reklámipar valójában a „vektor” szerepét tölti be a dohányzás- epidémiában.

„A dohányaddikció kommunikációs csatornákon keresztül terjedő betegség. Ezek 
a csatornák pedig a reklámok, sport, a marketing és a szponzoráció. A tiltás meg-
óvná az embereket, főleg a fiatalokat, akik könnyen bedőlnek a dohányreklámok
fényes világának.” 19

A reklám- és a dohányipar vezetői szerint a reklám nem is befolyásolja a fogyasztást.
És ezt a véleményüket „független szakértők” által végzett vizsgálatokkal támasztják
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alá. A dohányipart elhagyó, az ipar működését jól ismerő egykori „belső” szakértők
azonban napvilágra hozták, hogy annak, amit a dohányipar állít, nagyon gyakran az
ellenkezője az igaz. Mint ahogy vezető reklámipari szakemberek is tudják, hogy reklá-
mozni azért érdemes, mert a reklám hat a fogyasztóra.

„Mindig megmulattat az a nyiltakozat, hogy a reklám, amely bizonyítottan minden
más termék fogyasztását növeli, csodálatos módon nem működik dohánytermékek
esetén.” 20

„Ha a reklám nem növelné a cigarettaforgalmat, a gyártók, forgalmazók nem költe-
nének rá milliókat, a tiltás ellen pedig nem ágálnának ilyen erővel.” 21

A reklámszakma kétségtelenül és érthetően pusztán gazdasági megfontolásokat vesz
figyelembe. A magyar lakosság döntő hányada azonban helyesli a dohányreklámok
betiltását. Ezt, megerősítve egy korábbi vizsgálat eredményét2, egy újabb felmérés is
igazolja:

„A magyar lakosság többsége ártalmasnak tartja a cigaretta-reklámokat. ... Maga 
a füst nem, az azt előidéző hirdetések viszont zavarják az embereket. Olyannyira,
hogy 10-ből 7-en korlátoznák a cigarettareklámokat. A megkérdezettek több mint
fele úgy gondolja, hogy a dohány-hirdetéseknek rászoktató hatásuk is van. Az em-
berek többsége szerint a hirdetések célcsoportjai a tinédzserek és főleg a fiatal
felnőttek, legkevésbé pedig az idősebb emberek. ... A felmérés szerint 10 magyar
lakosból 4 rendszeresen dohányzik. Sokan láncdohányosok. Számukra továbbra is
az utca, vagy a munkahely marad a legnagyobb reklámhordozó.” 22

„A dohányreklám nem az aktív dohányosoknak készül, hanem azoknak, akik még
nem szoktak rá. Tudom, hogy a fiatalok körében a legfontosabb motívum a baráti
társaság: „Ugyan má', ne legyél nyuszi, gyújtsál rá te is!” vagy valami hasonló. 
Az egész reklámdolog aljasságát az életmód-érzés sugárzásában, sulykolásában
látom. Tehát a kiskölök olvasgatja az újságot, nyitott szemmel jár a városban, akkor
tudat alatt az csapódik le neki, hogy ez igen filing dolog lehet. Ezért mondom azt,
hogy végre! ... A társadalomnak joga van bizonyos mértékben korlátozni az egyén
jogait, mert különben összerogyna az egész.” 23

Az új reklámtörvény megszületése, támadások ide vagy oda, tény. A dohányzás társa-
dalmi költségeinek csökkentése iránt elkötelezett lobbi azonban továbbra is résen kell,
hogy legyen. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a dohányiparnak számos
olyan módszer van a tarsolyában, mellyekkel az egyre szigorúbb reklámkorlátozásokat
ki tudja játszani. 
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„... több cigarettagyártó korábban azt találta ki a tilalmak kijátszására, hogy szoká-
sos logója alatt egészen más terméket, például ruhát reklámozott, amelyről persze
mindenkinek „az” jutott eszébe.” 24

„Mások viszont úgy vélik: a dohánygyártók ezután is ugyanannyit költenek majd,
mint eddig, a különbség az lesz, hogy más, az eddigiektől eltérő „kommunikációs
csatornákat” fognak használni.” 25

Ezeknek a megmaradó, alternatív kommunikációs „csatornáknak” a keresése, illetve
azok eredményes kihasználásának mikéntje lázasan folyik a dohány- és reklámipar
berkeiben. Ilyen megmaradt marketinglehetőség az eladás helyén való reklámozás. 
Az Önszabályozó Reklám Testület – mely eddig is a dohányreklámozás kizárólagosan
„ön-”, vagyis a szakmán belüli szabályozásának híve volt – már ki is dolgozta defi-
nícióját az eladás helyi reklámra és állásfoglalását arról, hogy szerintük mi az, ami
megengedett az eladáshelyi dohányreklámmal kapcsolatosan:

„... kérdés, hogy a boltok és vendéglátóhelyek mennyire lesznek nyitottak a na-
gyobb méretű makettekre és plakátokra vagy arra, hogy a sarki közért kirakatába
egy óriási cigarettásdobozt helyezzenek el.” 26

„... a cég azt a pénzt, amit eddig külterületi, illetve sajtóreklámra költött, most pro-
mócióra fordítja. Például kisebb ajándékokkal kedveskedik majd a jövőben azoknak
a fogyasztóknak, akik BAT termékeket vásárolnak...” 27

„Azt a pénzt, amelyet eddig a sajtóban közölt reklámokra fordítottak, most a bol-
tokban elhelyezett ízléses hirdetésekre költik.” 28

Új-Zéland ugyanúgy járt el a dohányreklámozással kapcsolatban, mint Magyarország.
A direkt és indirekt dohányreklám-tilalom bevezetése ott valóságos óriásplakátok
megjelenését eredményezte az eladási helyeken. Mi sem számíthatunk másra. A do-
hányzásellenes szakemberek következő támadáspontja éppen ezért az elárusítás helyi
marketing további szabályozására teendő javaslat kidolgozása lehet. 

A szponzorálást a most bevezetésre kerülő törvény nem szabályozza. Ez egy másik
lehetőség a dohányipar számára, hogy termékeinek nevét, illetve azok logóját bemu-
tassa, illetve „a szociális problémák iránt érzékenységet mutató értékes állampolgár-
nak” tüntesse fel magát. A Forma-1 támogatása, mely voltaképpen több óra ingye-
nes tévéreklámot jelent a dohánycégeknek, továbbra is lehetséges marad, mivel a
Gazdasági Miniszter világméretű sportrendezvény esetén, annak idejére felmentést
adott a tilalom alól. A dohányipari szponzorálás (sport és kulturális rendezvények, poli-
tikai rendezvények, kampányok, stb.) további szigorításának előmozdítása a dohány-
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zásellenes szakemberek másik fontos jövőbeni feladata lesz. Nem lesz elég azonban
a szponzorálás egyoldalú betiltására törekedni; célszerű alternatív finanszírozási le-
hetőséget felmutatni azoknak, akik emiatt bevételkieséssel kell, hogy számoljanak.
Ennek egyik módja, hogy a dohánytermékek adója egy részét vissza kell forgatni a do-
hányzás elleni kommunikációba úgy, hogy a sport és kulturális rendezvényeket a nem-
dohányzó életforma kommunikálására kell felhasználni.

Egyébként a sajtóban az is megmutatkozott időnként, hogy a dohányipari- és rek-
lámszakemberek mennyire „érzékenyek” a lakosság egészsége iránt. Például akkor,
amikor azzal érvelnek, hogy a félrevezető jelzőkkel (light, mild, ultra light, stb.) illetett,
„egészségre kevésbé ártalmas” cigarettákat meg kell ismertetniük fogyasztóikkal. 

„Ráadásul a dohányreklám ezentúl nem fogja tudni betölteni tájékoztatási feladatát
sem. Ez főleg azért érdekes, mert a csökkentett nikotintartalmú cigarettákra sem
tudják a gyártók felhívni a figyelmet.” 29

A dohányzásellenes szakembereknek ezért arra is oda kell majd figyelniük, hogy meg-
felelően kommunikálják azt, hogy a csökkentett kátránytartalmú cigaretták sem ke-
vésbé ártalmasak. A gépi méréssel megállapított kátránytartalom ugyanis nem felel
meg annak, mint ami egy dohányos tüdejébe a cigaretta szívása közben ténylegesen
bejut. Ezért ez a mérési technika és az ennek alapján bevezetett megtévesztő feliratok
alábecsülik a légutakba jutó károsanyag-tartalmat, és egy nem létező kedvező egész-
ségre gyakorolt hatást sugallanak.30 Segíteniük kell tehát a reklámszakembereket,
hogy sikeresen eloszlathassák a „gyenge cigarettákról” a fogyasztókban kialakult tév-
hitet. Ezeknek a cigarettafajtáknak a fő veszélye az, hogy a dohányosok számára a le-
szokás alternatívájaként jelennek meg; a valóság azonban az, hogy a dohányos szá-
mára a leszokás az egyedüli olyan döntés, mely valóban kedvező hatást gyakorol
egészségi állapotára (és családja költségvetésére). A nők dohányzási prevalenciájában
az utóbbi években Magyarországon megfigyelt kedvezőtlen trend legalább részben
éppen annak köszönhető, hogy a nők vagy az „egészségesebbnek hitt” cigarettára
térnek át vagy azonnal arra szoknak rá, mert azt hiszik, hogy az ártalmatlan: köszön-
hetően a light cigaretták az utóbbi években megjelent félrevezető kommunikációjának.

„A nők távolmaradása a cigarettától még fontosabb, mint a férfiak esetén. A férfi
csak impotens lesz, de a nők a következő nemzedék egészségét is károsítják. A do-
hány- és reklámipar egyaránt tudja, hogy ez még viszonylag szűz terület. Ezért
fontos a dohányipar számára a reklám, mert annak, aki már dohányzik, annak nincs
szüksége reklámra.” 11

Végül, de nem utolsó sorban. A dohányzásellenes szakembereknek meg kell ismer-
tetniük a sajtó – legalább valamilyen mérvű szociális érzékenységgel bíró – képvise-
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lőivel, hogy melyek azok a hatékony intervenciók, melyek a dohányzás társadalmi
költségeit csökkenteni képesek. Hogy elkerüljük az ehhez hasonló ítéleteket:

„Ily módon ugyanis olvasóik soha nem fogják megtudni [ha az illető médium nem
közli e sorokat], hogy nem az egész magyar ökomozgalmat barnáztam le, csak 
a pótcselekvő, törvénykezni vágyó egészségvédőket. És persze azt sem állítottam,
hogy ők tudatos nácik: a cikkből világosan kiderül, hogy egy intoleráns, egyénelle-
nes gondolkodásmód gyökereit kutattam. Igaz, meg is találtam.” 31

A világ vezető dohányzásellenes szakemberei egyetértenek abban, hogy ha valaki
egyénellenes, az a dohányipar. „A dohánytermék az egyedüli olyan legálisan előállí-
tott termék, mely rendszeres fogyasztói felének halálát okozza.” 32

Összefoglalásképpen és a fenti sajtómegjelenések tanulságaként elmondható, hogy 
a dohányreklámtilalom egy átfogó dohányzásellenes intézkedéscsomag hasznos és
alapvető eleme. Éppen ezért a dohányzásellenes szakemberek nagyobb hangsúlyt
kell, hogy fektessenek a dohányzáspolitikai intézkedéseknek, azok hatékonyságának
és társadalmi hasznosságának kommunikálására. 
Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a dohányzás témája egyáltalán szerepeljen
a hírekben. Ehhez nem elegendő, hogy a szakemberek az újságírók rendelkezésére
álljanak igény esetén, hanem proaktívan, a dohányzás egészségügyi és társadalmi vo-
natkozásaival kapcsolatos híreket kell gerjeszteniük, hogy a társadalmi vitát fenntart-
sák és a köz véleményét befolyásolják. 

Ennek érdekében célszerű folyamatosan nyomon követni a hazai és nemzetközi do-
hányzásellenes küzdelem eseményeit. Ezekhez ugyanis kommentárokat lehet fűzni, 
az eseményeket és híreket „meg lehet lovagolni”33, és rá lehet világítani a dohányzás
visszaszorításának társadalmi hasznosságára. A dohányzás elleni fellépésben az egyén
felől a társadalmi megközelítés felé való eltolódásnak nagyobb hangsúlyt kell kapnia a
nyomtatott sajtóban. A nemzetközi tapasztalatok szerint a dohányzással kapcsolatos
pénzügypolitikai (adóemelés, inflációt meghaladó áremelés) és egyéb (reklámtiltás,
füstmentes környezet biztosítása, a hozzáférés korlátozása fiatalok esetén) intézke-
dések költséghatékonysága sokkal jobb, mint az egyénre irányuló tevékenységeké
(például iskolai egészségnevelés, mely idő-, humán erőforrás- és ezért pénzigényes).
Fontos, hogy a szakemberek a leghatékonyabb intervenciók egészségre gyakorolt
hatásait hangsúlyozzák ki, mert különben nem sikerül a lakossággal elfogadtatni, hogy
ezek az intézkedések a saját vagy gyermekeink érdekében történnek. 

Dr. Szilágyi Tibor
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Függelék: INFO-TÁR
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Summary

Health 21 Hungarian Foundation has been established in April 1999 in order to help
development of effective interventions in health promotion, to conduct research in the
support of development of healthy public policies, to provide training for professionals
working in health promotion and to facilitate communication and co-operation bet-
ween health promoters. With a view to achieve these goals the Foundation also plans
to provide health professionals such information which are not yet available in Hungary
just as to promote the introduction of best international experiences in Hungary. 

The pressing need for up-to-date information to help professional development of
Hungarian public health researchers and experts led the Foundation to launch a seri-
es of „Professional volumes”. This series is intended to cover new aspects of topics,
which represent  main priorities of action of the Foundation (tobacco control, coalition
building and co-operation in health development, new directions of health promotion
research, women's health and health of the poor and ethnic minorities). 

This is the second volume in the „Professional volumes” of the Foundation. It is aimed
at attracting the attention of Hungarian professionals, tobacco control advocates,
media and decision makers on how denial, deceit, and obfuscation are the major tools
of the tobacco trade. „The release of millions of pages of tobacco company internal
documents as a result of litigation in the United States has offered the most startling
insights into what really goes on inside Big Tobacco, especially the major multinati-
onals Philip Morris and British American Tobacco. We believe any citizen who takes
the time to browse through the small sample we have chosen for this report will be
repelled by what he/she learns about Big Tobacco” - says the introduction of the book
entitled „Trust us We're the Tobacco Industry” compiled by Ross Hammond and Andy
Rowell. The present publication is built upon the Hungarian translation of the volume
published by Campaign for Tobacco-Free Kids. It is, at the same time the first ever
publication of quotes of tobacco industry secret documents in Hungarian. Some
industry document quotes with a Hungarian relevance, along with an article reviewing
media coverage of the latest Hungarian success in tobacco control (the introduction of
a total ban of direct and indirect tobacco advertising) make this volume complete.
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AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT A XXI. SZÁZADBAN ALAPÍTVÁNY 
KIADÁSÁBAN 2001-BEN MEGJELENT SZAKMAI KIADVÁNYOK:

A kötetek megrendelhetők az Alapítvány 
420-1281 vagy 28-414-876 telefonszámain 

vagy emailben 
tibors@health.usyd.edu.au 
illetve koost@mail.netx.hu

HATÉKONY INTERVENCIÓK 
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN

Hasznos kézikönyv a dohányzás
visszaszorításáért küzdő szakembereknek 
a hazai dohányzásellenes politika helyzetéről,
annak eredményeiről, illetve a médiával és 
a döntéshozókkal való együttműködés
szükségességéről s azok módszereiről.

156 oldal, megjelent 2001. február

DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS 
KUTATÁS A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

Az Egészségügyi Világszervezetnek 
a dohányzással kapcsolatos adatok 
gyűjtésére vonatkozó irányelveit, illetve 
a dohányzással kapcsolatos adatokat gyűjtő
hazai szervezetek ezt kiegészítő javaslatait
tartalmazó szakmai füzet.

40 oldal, megjelent 2001. április



Az Egészségünkért a XXI. században Alapítvány célja a magyar lakosság
egészségi állapotának javítása. Eszköztárába tartoznak az egészségfej-
lesztés hatékony módszereinek kifejlesztése és kutatása, az egészséget
támogató társadalompolitika előmozdítása, az egészségfejlesztéssel foglal-
kozó szakemberek továbbképzésének támogatása, a szakemberek közötti
kapcsolatteremtés és kommunikáció elősegítése és a haladó, a gyakorlatban
is eredményesnek mutatkozott nemzetközi tapasztalat hazai meghonosítása.
E célok elérése érdekében az Alapítvány olyan információkat szeretne az ér-
dekelt szakemberek rendelkezésére bocsátani, melyek eddig Magyarorszá-
gon még nem álltak rendelkezésre, illetve előmozdítják a haladó nemzetközi
tapasztalat és eredmények hazai adaptációját.

A szakemberek korszerű információkkal való ellátásának igénye vezetett el
ahhoz az elhatározáshoz, hogy az Alapítvány szakmai kiadványsorozatot
indítson útjára. A „Szakmai kötetek” az Alapítvány stratégiájában megha-
tározott fő prioritások (dohányzás elleni fellépés, koalícióépítés és együtt-
működés az egészségfejlesztésben, az egészségfejlesztési kutatás új irányai,
a nők egészsége és a szegények és etnikai kisebbségek egészségfejlesz-
tése) egy-egy aktuális, újszerű vonatkozásával foglalkoznak. 

Jelen kötet célja, hogy csökkentse a dohányzás társadalmi elfogadottságát. 
A dohányipar a dohányzás egészségkárosító hatásait gyakran még ma sem
ismeri el, vagy ha el is ismeri, igyekszik elbagatellizálni azokat. Az 1998-as
amerikai „dohányperek” következtében nyilvánosságra került belső doku-
mentumok számos információval szolgálnak arról, hogy mit is gondolnak a
dohányipari vezetők és munkatársaik valójában a dohányzás legkülönbözőbb
vonatkozásairól. Ezek a dokumentumok nyilvánvaló bizonyítékot szolgál-
tatnak arra nézve, hogy az iparnak a nagy nyilvánosság előtt képviselt állás-
pontja és szlogenjei sokszor ellentétben állnak valós ismereteikkel, tetteikkel.
A dohányipar partnereinek, támogatottainak, a közvéleménynek, dohányo-
soknak és nemdohányzóknak egyaránt joguk van megtudni, hogy milyen
módszerekhez kell a dohányiparnak nyúlnia ahhoz, hogy egy „legálisan elő-
állított és forgalmazott” termék által produkált profitját fenntartsa. Tudniuk kell
azért, hogy enyhíthessék e hozzászokást kiváltó viselkedésforma korai
áldozatainak szenvedését.

Egészségünkért a XXI. században Alapítvány 

1211 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. Telefon/fax: +36-1-4201281 

Email: koost@mail.netx.hu  Honlap: http://health21.hungary.globalink.org


