
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



I. MELLÉKLET 

A kiválasztott forrásdokumentumok könyvtára 

A dohányosok általában fiatalabban halnak meg 

   
A dohányzás elzárja a vérereket, szívinfarktust és 
agyvérzést okoz 

   

A dohányzás halálos tüdőrákot okoz 

   
A dohányzás súlyos függőséghez vezet. Ne kezdje el 
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A dohányzás abbahagyása csökkenti a súlyos tüdő- és 
szívmegbetegedések veszélyét 

   
A dohányzás lassú, fájdalmas halálhoz vezethet 

   
A dohányzás a bőr öregedését okozza 

   
A dohányzás károsíthatja az ivarsejteket és csökkenti a 
termékenységet 
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A dohányzás csökkentheti a véráramlást, és impotenciát 
okoz 

   
A dohányfüst benzolt, nitrózaminokat, formaldehidet és 
hidrogén-cianidot tartalmaz  

   
A terhes nők dohányzása árt a babának 

   
Védd a gyermekeket: ne kelljen dohányfüstöt 
belélegezniük 
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Orvosa vagy gyógyszerésze segíthet a dohányzásról 
való leszokásban 

   
Kérjen segítséget a leszokáshoz 

   
 
Lásd valamennyi tagállam fájlját:  
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life/Tobacco/ev_20041022_en.htm 
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http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life/Tobacco/ev_20041022%1f_en


II. MELLÉKLET 

Műszaki előírások a nyomtatáshoz 

A kombinált figyelmeztetések arányait és színeit változtatás nélkül kell reprodukálni. 

A kombinált figyelmeztetéseket teljes egészeknek kell tekinteni, tilos azokat módosítani. 

A kombinált figyelmeztetéseket mimimumkövetelményként négyszínnyomással („CMYK”), 
133 vonal/hüvelyk felbontásban kell nyomtatni. 
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