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A Continental Dohányipari Csoport célja, 
hogy jobban megismertesse magát 

vevőivel és partnereivel. A dohánytermékek 
reklámtilalma elszigeteli a céget fogyasztóival 
való kommunikációtól, ezért szeretné, ha vevői 
az üzletkötőkön és a cégcsoport más partnerein 
keresztül a jó, személyes emberi és szakmai 
kapcsolaton túl az egyetlen magyar tulajdonú 
dohányvállalatról is többet megtudnának.

A Continental Dohányipari Csoport története 1996. 
márciusában kezdődött, amikor két magyar család 
összefogásával létrejött Hódmezővásárhelyen 
a V. Tabac Dohányipari Rt. A hazai dohányipar 
sikeres privatizációja utáni időszakban lépett 
piacra a cég első márkájával. Az akkori „Olcsó és 
jó” szlogennel reklámozott termék jó minőségével 
és kedvező árával 2 év alatt 6% piaci részesedést 
ért el a magyar piacon. A cigarettagyártás és 
értékesítés megkezdése utáni eredmények és 
tapasztalatok alapján a cégtulajdonosok további 
növekedési lehetőséget és biztosabb működést 
egy vertikálisan felépített cégcsoportban láttak. 

1996. májusában megalakult a cégcsoport 
saját disztribúciós cége, a Tabán Trafik Kft. 
A nagykereskedő cég volt a cégcsoport 
második pillére. Az akkori gyakorlattal szakítva, 
együttműködve a regionális nagykereskedő 
partnerekkel, részben közvetlenül juttatták el a 
cég termékeit a kiskereskedő partnereikhez.

A gyártás biztonságához szükséges 
dohányalapanyagok, félkész termékek 
biztosításának céljából  1997 januárjában a 
tulajdonosok a cégcsoport harmadik tagjaként 
privatizáció útján megvásárolták a szolnoki 
Dohányfermentáló Rt-t. A DOFER a kezdeti 
újraszervezések után a mai napig magas 
színvonalon végez dohánytermesztetését a 
szerződött termelőivel Kiskunfélegyháza, Kápolna 
és Jászszentlászló körzetében. A megtermesztett, 
megszárított dohányt felvásárolja, raktározza, 
előkészíti és biztosítja a gyártáshoz szükséges 
dohány egy részét a dohánygyár számára. 

1998. januárban a V. Tabac megvásárolta az  
RJ Reynolds-tol a Sátoraljaújhelyi Dohánygyárat. 
A vásárlással a cégcsoport több, mint 120 éve 
cigarettagyártással foglalkozó gyárral gazdagodott, 
és tulajdonába került az ott felhalmozott tudás, 
szakértelem. 

1999-ben V. Tabac csoport kilépett a nemzetközi 
piacra. Első külföldi befektetése a V.Tabac Románia 
S.A új építésű aradi gyára augusztusban kezdte 
meg a termelést.

2004-ben az EU piacok megnyílásával a 
tulajdonosok célul tűzték ki a termékek bevezetését 
több EU tagállamban. Ennek segítésére változtatták 
meg a cégcsoport nevét, ekkor kapta a dohánygyár 
a Continental Dohányipari Rt. nevet, illetve a 
külföldi leányvállalatok is ezen a néven kerültek 
megalapításra, például a Continental Tobacco 
Germany GmbH, vagy a Continental Tobacco Italy srl.

2011-ben a cégcsoport sátoraljaújhelyi gyárában 
készült cigaretta, fogyasztási dohány, filteres 
szivarka és füstszűrős cigarettahüvely a világ több, 
mint 25 országában kapható.

A cégvezetés mindig jól jósolta meg a piac 
változásait, és sikerült azokra rugalmasan, 
megfelelő időben reagálni. 2001-ben észlelték 
a fogyasztói szokások változását, a fogyasztási 
dohányok iránti igény erősödésével. Erre reagálva 
indult el Sátoraljaújhelyen az egyik első fejlesztés, 
gyártani kezdték a ma már népszerű cigaretta 
dohányokat.
A piacon egyre inkább erősödő feketepiaccal 
szemben is megpróbáltak legális, törvényes 
eszközt találni. Rövid idő alatt kifejlesztett, 
gyorsan népszerűvé vált szivarka hathatósan vette 
fel és mai is veszi fel a versenyt a határokon túlról 
érkező csempészett cigarettákkal. 

A cégcsoport a tagvállalatainál több, mint 500 főt 
foglalkoztat és több, mint 4.000 mezőgazdasági 
dolgozónak ad közvetetten munkát, megélhetést 
és biztos jövedelmet Magyarországon. 


