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MI IS AZ ELF BAR VALÓDI
VESZÉLYE?
OLÁH-PAULON LÁSZLÓ

  
 

 
Oláh-Paulon László rendőr alezredes, az ORFK
Bűnmegelőzési Osztályának vezetője egyben családapa, aki
saját tapasztalatát és aggodalmait is összefoglalja az Elf 
Barról szóló véleménycikkében. 

Tavasszal találkoztam először a 13 éves fiam kabátzsebéből
éppen a földre eső Elf Barral. Akkor nem is tudtam mivel állok
szemben. Első ránézésre petárdának tűnt, mondjuk az sem lett
volna meglepő, hisz pár nappal előtte az volt a zsebében, de
láttam, hogy kemény műanyag és határozottan gyümölcs illata
van. Az eredetéről zavaros történetet kellett végighallgatni, hogy
a fiam vette, kapta vagy találta, a nagy fiúktól került hozzá ez a 
valami. Mert, hogy mi is ez, pontosan azt ő sem tudta. Csak azt,
hogy nagyon finom gyümölcs illatú füstje és íze van, és olyan 
felnőttes dolog. 

Tájékozott felnőtt létemre böngészőm képkeresőjét kellett 
segítségül hívni, így leltem rá először az Elf Barra, Manórúdra,
illetve még számtalan néven illetett e-cigire.  

Őszinte leszek nem nagyon érte el az ingerküszöbömet. Kb. 100
találat volt, csak az első pár oldalon. Magyarnak tűnő online
webshopok hirdették a nem túl drága portékát. Nem tűnt olyan
terméknek, mely illegális lenne – még ha talán gyanús is volt - 
hogyha ez cigi, akkor miért nem a Nemzeti Dohányboltok polcán 
látom. Ezen túl nem is foglalkoztam vele, kidobtuk és kész.  
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Aztán tavasz végén arra lettem figyelmes, hogy a legnagyobb 
közösségi oldalon egy Nagykovácsi csomagátvételre szerződött
trafikos, felhívást tett ki az oldalára, amit pár nap alatt több ezren 
osztották meg.  

„Bizonyára sokan tudjátok, hogy mi egy Csomagpont is 
vagyunk, naponta 30-40 ember veszi át nálunk az innen-
onnan érkező csomagját. Körülbelül 3 hónapja felfigyeltünk
rá, hogy 13-14 éves gyerekek hetente vesznek át nem kis 
összegért, ugyanonnan érkező csomagokat és jellemzően
1000 Ft-os címletekben fizetik ki. Igen, az ELF-BAR 
eldobható elektromos cigaretta a Nagykovácsi 
kistinédzserek körében is nagyon népszerű lett. Sok
aggodalomra okot adó kérdést vet fel ez az új divat... mi 
egyelőre azt tehetjük, hogy kérjük nézzetek rá, mire költik a 
gyerekek a zsebpénzüket. A csomagkiadást nem 
tagadhatjuk meg...”  

Innentől kezdve elindult az „őrület”. Tulajdonképpen nem volt
olyan média felület, amelyen ne találkozhattunk volna ezzel a kis 
színes, szagos valamivel. De nemcsak közösségi oldalakon jött 
szemben, hanem a hírekben is. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
karöltve a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatóságával, állt ki a „manórúd” ellen. Utóbbi odáig is elment,
hogy az utolsó tanítási napon a KRÉTA rendszerben küldött 
üzenetet középiskolás gyerekek szüleinek. Eddig erre nagyon 
nem volt példa, nem használták riasztásra a rendszert. 

Továbbá sajtótájékoztató keretében álltak ki ezek a hatóságok 
és dicsekedtek el, hogy milyen jelentős mennyiségben foglaltak
le, illegálisan behozott, postán vagy éppen repülővel Ázsiából
rendelt, raklapnyi rudacskát. Jó volt látni a gyors összefogást, de 
közben félelem fogalmazódott meg bennem.  
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Vajon nem mi leszünk-e a legnagyobb reklámozói ennek az új 
terméknek? 

Ezen kételyemet több szakmai portál is megfogalmazta, mint az 
egyik legnagyobb követő bázissal rendelkező e-cigaretta párti 
egyesület, a FÜSTMENTESEN blogja, júniusi végi 
bejegyzésében is, mint legnagyobb ingyen reklámot említette 
meg. És hálásak lehetnek, mert ezzel a hírveréssel ők sem járták 
rosszul. Mert ha tilos, akkor annak csak illegális piaca lehet. 
Márpedig azon logika mentén haladva, hogy van, akit a büntetési 
tétel riaszt el a használattól, akkor komoly esély van arra, hogy 
ezeket a fogyasztókat a legális piac felé terelik.   

A fent említett két nagy szervezeten kívül a Belügyminisztérium, 
Kopp Mária Intézet, valamint a Gazdasági Versenyhivatal, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Nemzeti Népegészségügyi 
Intézet de még a Drogkutató Intézet is összefogott a jelenség 
ellen.  

Mint ahogy Bíró Marcell a Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatóságának elnöke megfogalmazta: „Az Elf Bar
elleni fellépés közös ügyünk, kudarcra vagyunk ítélve, ha az 
állam mellett ebben a munkában nem vesznek részt a 
pedagógusok, szülők, családszervezetek és egészségügyi 
szakemberek. A közösen létrehozott és minden elhivatott 
szervezet számára nyitott kerekasztal célja a gyors és 
hatékony fellépés a gyermekeinket érintő aktuális
küzdelemben, valamint a tudásmegosztás és az edukáció 
összehangolása a későbbi kihívások megelőzésére. Fontos,
hogy szövetségben, hatékonyan dolgozzunk és védjük meg 
az iskoláskorúakat az ilyen veszélyektől.” 
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Ennek az együttműködésnek részese az Országos Rendőr-
főkapitányság, melynek bűnmegelőzési osztálya feladatul kapta,
hogy vegyen részt az együttműködésben. Mi rendőrök oda is
tettük magunkat. Mert ugyan a termékkel kapcsolatban, nincs 
közvetlen rendőri feladat, hisz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
illetékes eljárni a kapcsolódó büntető ügyekben. De a
legfontosabb célt, a tájékoztatást a diákok, szülők és
pedagógusok széles körű elérését velünk együttműködve tudták
az összefogásban résztvevők elérni.  

Mi megtettük, amit vállaltunk. A tanév első hónapjában
„felpergettük” a motort a prevenció területén. Közoktatási
intézményekben folytatott prevenciós feladatokat ellátó 
kollégáink mindent megtettek, hogy felhívják a figyelmet az Elf 
Bar veszélyeire.  

Az írott formában elkészített tájékoztató anyagot eljuttattuk a 
kollégáink részére, így az tanévkezdésre rajtuk keresztül 
eljuthatott az intézmények, diákok, pedagógusok és szülők felé.
Országosan 352 rendőr (aki valamilyen prevenciós szakterületen
felkészült és rendszeresen tart foglalkozásokat) tartott 1907 
előadást 1109 intézményben. Így az információk összesen 72
621 diákhoz jutottak el. Egyéb csatornákon keresztül - iskolai 
hírlevelek, plakátok, elektronikus és nyomtatott formában - 118 
016 szülőhöz és 15 124 pedagógus jutottunk el. Mindeközben
közel 500 iskolaőrt is bevontunk abba a körbe, akik felkészültek,
és ugyan előadást nem tartanak, de pontos és konkrét tudásuk 
van az Elf Barról. Tanévkezdéskor már megszokott kép, hogy 
rendőr, úgynevezett iskolarendőr, teljesít szolgálatot a
közoktatási intézmény közelében egész szeptember hónapban. 
Ezt a több mint 2200 közrendvédelmi területen szolgáló rendőr
is felkészült, megismerhette az Elf Bart.  

Az adóügyi problémákon túl abban látom igazán az Elf Bar 
veszélyét, hogy ha megengedjük, elfogadjuk, hogy kisiskolás 
gyerekek szájában legyen, mondván, ez csak egy játék, nincs 
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valódi egészségkárosító hatása, azzal a szülők ingerküszöbét
visszük egyre lejjebb, az Elf Bar után már nem lesz akkora 
megdöbbenés, ha cigarettázni fog, ha e-cigit szív gyerekünk, ami 
bár adóügyileg rendezett dolog, de az egyéni egészség és a 
népegészségügy szempontjából, az addikció kialakulása miatt 
komoly veszély. 


