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TERMESZTÉSI és ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSÉNEK  
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI  
 
(A Nyírségi Dohány Termelői Csoport Kft. (továbbiakban: Termelői Csoport) az ULT Magyaror-

szág Zrt. (továbbiakban: Elsődleges Feldolgozó) szerződéses partnere) 

 
II. 

 
TERMESZTÉS 

 
Az Elsődleges Feldolgozó és a vele szerződéses kapcsolatban álló Termelő Csoport a dohánytermelte-
tési, termelésszervezési, integrátori munkája során biztosítja a teljes nyomon követhetőség rendszerét, 
a „termőföldtől a felhasználóig”. Kötelezettséget vállal az élő környezet védelmére, a fenntartható 
dohánytermesztés biztosítására az integrált dohánytermesztési technológiai gyakorlat működtetésével. 
A szerződött dohánytermelőinek előírja az „Eredeti környezeti állapotot fenntartó dohánytermesztés 
program” előírásainak betartását. Ez a program biztosítja a fenntartható dohánytermesztést és a fo-
lyamatos technológiai fejlődést az eredeti környezeti állapot megtartása mellett, biztosítja a foglalkoz-
tatás jelenlegi szintjét és elősegíti a vidéki lakosság biztosabb megélhetését. A program főbb ismérvei 
az alábbiak: 
 

Megfogalmazott célok: 
 

• a dohánytermesztés során a termőhely eredeti környezeti állapotának fenntartása; 
• a dohánytáblák körüli természetes élőhelyek védelme, a biológiai sokszínűség biztosítása 

(biodiverzitás); 
• A „zöldítés” program elvárásainak betartása; 
• a dohánytermő területeken a hasznos élő szervezetek védelme és az ehhez igazodó növényvé-

delmi technológia alkalmazása; 
• környezetkímélő és egyben magas szintű, intenzív termesztési technológia megvalósítása és 

alkalmazása; 
• a környezeti terhelés fokozatos csökkentése; 
• a gyenge termőképességű területek mezőgazdasági hasznosításának fenntartása; 
• a dohánytermesztés során az integrált növényvédelmi technológia (IPM) maradéktalan megva-

lósítása; 
• méhvédelem; 
• folyamatos szaktanácsadás, termelésirányítás és szakmai kontroll; 
• folyamatos képzés, ismeretbővítés; 

 
 

Technológiai elvárások: 
 
Az eredeti környezeti állapotot fenntartó dohánytermesztési program technológiai elvárásai a dohány-
termelővel szemben az alábbiak: 

1. a terület kiválasztás, vetésváltás során 
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• a könnyen felmelegedő, laza szerkezetű talajokat helyezi előtérbe; 
• minden harmadik évben vetésváltást alkalmaz; 
• a vetésforgóban rokon kultúrákat, valamint magas nitrogén igényű kultúrákat nem termeszt; 
• lehetőség szerint zöldtrágyát alkalmaz; 
• ellenőrzi a területét, hogy nem nitrát érzékeny-e, és amennyiben a terület nitrát érzékeny, az 

összes technológiai beavatkozást a nitrát direktíva szerint végzi a termesztési év során; 
• a dohánytáblák körül a nem cél-szervezetek részére élőhely és táplálék biztosítására puffer sá-

vokat képez. Ezzel is biztosítja a biológiai sokszínűség fenntartását; 
 

2. a talajerózió, talajvédelem, talajszerkezet megóvása érdekében 
 

• 12 %-nál nagyobb lejtőszögű területen nem alkalmaz dohánytermesztést; 
• a szél és vízeróziónak kitett területeken az eróziós károkat kivédő, vagy csökkentő talajműve-

lést alkalmaz; 
• a téli csapadék megőrzését elősegítő talajművelési eljárást alkalmaz; 
• az eredeti talajszerkezet megóvása érdekében vízzel túlzottan telített talajon gépi munkát nem 

végez; 
• biztosítja a nagyobb esőzések következtében kialakult felszíni vizek mielőbbi lefolyását; 

 
3. a vetőmag és fajtahasználat során tudomásul veszi, hogy 

 
• csak hagyományos úton nemesített fajtákat alkalmaz, melyet a Termelői Csoport biztosít szá-

mára; 
• kizárólag GMO-mentes fajtákat és hibrideket termeszt; 
• lehetőleg hím steril fajtákat alkalmaz ezzel is elősegítve a méhvédelmet; 
• a pillírozott vetőmag használatát helyezi előtérbe; 
• csak biztos, megbízható forrásból származó vetőmagot használ fel; 
• előtérbe helyezi a hazai nemesítésű fajtákat, melyek a hazai éghajlati körülményekhez jobban 

alkalmazkodnak, szárazságtűrésük jobb az egyéb fajtákéhoz képest; 
• a hazai jelentősebb betegségekre rezisztens fajtákat használ; 

 
4. a palántanevelés során 

 
• float bed technológiát alkalmaz; 
• a palántanevelést megelőzően a feltöltő vizet általános öntözővíz vizsgálatnak veti alá, a nem 

megfelelő minőségű feltöltő vizet nem használja; 
• a tápanyagfeltöltést a vízvizsgálat eredményeire alapozott szaktanácsadás szerint végzi el; 
• a növényvédelmi beavatkozásokat a technológiai előírás szerint, csak a dohány kultúrában en-

gedélyezett növényvédő szerekkel és az engedélyokiratban leírt felhasználási előírások szerint 
végzi; 

• az Elsődleges Feldolgozó technológiai ajánlása alapján törekszik a kijuttatott növényvédő sze-
rek mennyiségének folyamatos csökkentésére; 

• a növényvédő szerrel szennyezett, használt csomagolóeszközöket, göngyölegeket a termeszté-
si szezon végén az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken adja le és az erről szóló dokumentumo-
kat megőrzi; 

• a felhasznált fóliát és a használt palántanevelő tálcákat megfelelő engedéllyel rendelkező újra-
hasznosítást végző cég felé értékesíti, melyről a megfelelő dokumentációkat megőrzi; 

• a palántanevelés során végzett minden beavatkozást és mért eredményt dokumentál a palánta-
nevelési naplóban; 

5. a talajminta vételezés, tápanyag visszapótlás érdekében 
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• legalább minden harmadik évben, amikor a vetésváltás során területet cserél, talajminta véte-
lezést alkalmaz; 

• a szükséges tápelemek kijuttatását, a tápanyagok visszapótlását a talajmintavétel eredményeire 
alapozott szaktanácsadás szerint végzi; 

• a mezo- és mikroelemek pótlására az alaptrágyázás mellett kiegészítő lombtrágyázást is végez; 
• a monoműtrágyák helyett a kémiai komplex készítmények használatát helyezi előtérbe; 
• kizárólag a talaj eredeti kémhatását tovább nem romboló műtrágyaféleségeket alkalmaz; 
• szükség esetén talajjavító meszezést végez; 
• nem alkalmaz gyorsan oldódó és könnyen kimosódó műtrágyaféléket; 
• előtérbe helyezi a biológiai készítményeket ezzel is csökkentve a környezeti terhelést; 
• amennyiben elérhető és a termesztett fajta lehetővé teszi, szerves trágyát alkalmaz; 
• amennyiben lehetséges, zöldtrágyázást alkalmaz; 

 
6. a talajművelés során 

 
• talajszerkezet kímélő talajművelést alkalmaz; 
• kerüli a felesleges, talajszerkezetet romboló beavatkozásokat; 
• csak megfelelő talajnedvesség esetén végez talajmunkát; 
• megóvja a talaj eredeti nedvesség állapotát; 
• biztosítja a csapadék zavartalan bejutását, valamint annak megőrzését a mélyebb talajrétegek-

be; 
• szükség esetén mélylazítást végez a felesleges csapadék mélyebb talajrétegekbe történő lejutá-

sához; 
• biztosítja a dohány igényeinek megfelelő talajnedvesség-levegő arányt; 
• megszünteti a letömörödést, levegőtlen talajállapotot, morzsalékos talajszerkezettel biztosítja 

a talaj gyors felmelegedését; 
• megfelelő talajműveléssel gyéríti a talajlakó kártevők számát; 
• folyamatosan gyommentes állapotot biztosít; 

 
7. az ültetés során 

 
• a technológiailag előírt tenyészterületet alkalmazza; 
• az ültetéskor csak a szükséges mennyiségű ültető vizet juttatja ki a gyökérzónába; 
• vízzel ültet és az ültetést követően három hétig öntözést nem végez a területen; 
• a kijuttatott ültető vízzel túlzott tápanyag mennyiséget nem mos ki a talajból; 

 
8. a növényápolás során 

 
• folyamatosan morzsalékos talajfelszínt biztosít gépi és kézi talajmozgatással; 
• vegyszeres gyomirtást nem alkalmaz, vagy ha az elkerülhetetlen, kizárólag az ültetést megelő-

zően egy alaklommal végez; 
• folyamatosan gyommentes állapotot tart fenn, ezzel megőrizve a talaj eredeti nedvesség álla-

potát, valamit csökkentve a gyomok magtermelő képességét; 
• a talajban kialakult kapillárisok megszakításával megőrzi a talaj víztartalmát és fenntartja a ta-

lajnedvesség és levegő megfelelő arányát a kiültetett dohánynövény zavartalan fejlődése érde-
kében; 

 
9. a növényvédelem során 

 
• kizárólag csak a dohánytermesztésben engedélyezett készítményeket alkalmaz; 
• minden esetben a növényvédőszer engedélyezési okiratában előírt feltételeknek megfelelően 

jár el; 
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• a növényvédelmi beavatkozásokat a kártevők esetében csapdázásos megfigyelések, a kórok 
esetében előrejelzések eredményeire alapozottan végzi; 

• minden esetben követi az Elsődleges Feldolgozó szakmai utasításait, betartja annak az IPM 
technológiára vonatkozó elvárásait, előírásait; 

• törekszik a kijuttatott növényvédő szerek mennyiségének folyamatos csökkentésére az Elsőd-
leges Feldolgozó technológiai ajánlása szerint, valamint alkalmazza a szakmailag ajánlott új 
készítményeket, melyek kisebb környezeti terhelést okoznak; 

• megfelelő műszaki állapotú növényvédelmi eszközöket használ a növényvédőszerek kijuttatá-
sához; 

• biztosítja a növényvédőszer kijuttatására alkalmas eszközeinek a törvény által előírt időszakos 
hatósági ellenőrzését; 

• csak a növényvédelmi végzettségének, vagy a képesítésének megfelelő forgalmi kategóriájú 
készítményt juttat ki; 

• a növényvédelemi kezelések során kerüli a felesleges környezeti terhelést, betartja az előírt 
dózist és a kijuttatásra javasolt permetlé mennyiséget; 

• betartja az előírt várakozási időket; 
• növényvédelmi beavatkozásait a növényvédelmi/permetezési naplóban naprakészen rögzíti, 

melyet a felvásárlás előtt eljuttat az Elsődleges Feldolgozóhoz; 
• a növényvédőszereket a törvényileg előírt feltételeknek megfelelő növényvédőszer raktárban 

tárolja; 
• növényvédelmi tevékenység során megfelelő védőfelszerelést használ; 
• a növényvédő szerrel szennyezett, használt csomagolóeszközöket, göngyölegeket a termeszté-

si szezon végén az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken adja le és az erről szóló dokumentumo-
kat megőrzi; 

 
10. az öntözés során 
 
• öntözést kizárólag a szakhatóság által engedélyezett vízkivételi forrásból, és módon végez; 
• folyamatosan biztosítja a dohány vízszükségletét öntözéssel; 
• az öntözés során törekszik a legkisebb vízigényű öntözési technológia megvalósítására (prog-

ramozott víztakarékos öntözés, éjszakai vízkijuttatás, csepegtető öntözés, stb.) a felszíni és 
felszín alatti vízkészletek megóvása érdekében; 

• az öntözéssel kapcsolatos tevékenységeit folyamatosan dokumentálja, öntözési naplót vezet; 
 

11. a tetejezés, kacsgátlás során 
 

• az Elsődleges Feldolgozó által ajánlott kacsgátlási technológiát alkalmazza; 
• az időben és megfelelő szakmai szinten elvégzett tetejezéssel csökkentheti a kijuttatott 

kacsgátlószer mennyiségét, amivel a környezeti terhelés is csökkenthető; 
• egyszeri kézi kacsozást alkalmaz a vegyszeres kacstalanítás mellett, ami szintén csökkenti a 

környezeti terhelést; 
• csak az engedélyokiratban előírt feltételeknek megfelelően alkalmazza a kémiai kacsgátló ké-

szítményeket, és azokat egyéb növényvédő szerekkel nem keveri, ezzel is csökkentve a kör-
nyezeti terhelést; 
 

12. a betakarítás, szárítás során 
 

• az érett leveleket a törési övezeteknek megfelelően legalább négy alkalommal takarítja be; 
• a betakarítást érett állapotban végzi, és a szabályozott levegőterű pajtatérben (oldalszellőzők-

kel ellátott burley pajták) kíméletesen, hosszan színesít; 
• a szárítás során folyamatosan szabályozza a pajta tér páratartalmát, a hosszú, kíméletes szárí-

tás és a penészesedés és rothadás elkerülése érdekében; 
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13. a tárolás, beszállítás során 
 

• figyel arra, hogy a dohányt károsító raktári kártevők ne szaporodjanak fel a raktárban, hogy el-
kerülhető legyen az utólagos növényvédőszeres raktár fertőtlenítés, ami felesleges környezeti 
terhelést okozhat; 

• figyel arra, hogy optimális tartományban tartja a lecsomagolt dohány egységek átlagsúlyát és 
egyszerre nagyobb dohánymennyiséget mozgat a felvásárlás helyére annak érdekében, hogy 
csökkentse a szállítás során a környezeti terhelés mértékét; 

• szervezett beszállításkor az Elsődleges Feldolgozó legmagasabb környezetvédelmi minősítésű 
motorokkal felszerelt szállító eszközeit használja; 

 
Részletes feltételrendszer: 
 
Vetőmag, tálcatöltés-magvetés: 
A Termelői Csoport kötelezi magát arra, hogy a termelő részére térítés ellenében pillírozott vetőma-
got biztosít minden év március 31.-ig, 30 000 db-os kiszerelési egységben, ha a termelő saját részére 
neveli meg a palántáját. A vetőmagot a termelő köteles átvenni a leszerződött terület alapján, a tech-
nológiailag elvárt tőszámnak megfelelően és az átvétel tényét a vetőmag kiosztási jegyzéken aláírásá-
val igazolni. Vetőmag egységcsomagot a Termelői Csoport agronómusa nem bont meg! A vetőmag 
ellenértékének kiegyenlítése a számlázást követően banki átutalással, vagy a dohánykijárandóságból 
levonással történik az általános szerződéses feltételek V. pontjában ismertetett kamat felszámításával.  
Felhívjuk az ÁFA-s termelők figyelmét arra, hogy ha a Termelői Csoport által kiállított, áruértékesí-
tésről szóló számlát a dohánykijárandóságából levonással kívánja kiegyenlíteni, a Termelői Csoport 
számlájával azonos teljesítési dátummal és összegben előlegszámla kiállítására kötelezett.  
 
A Termelői Csoport által szükségesnek tartott vetőmag átvételének meghiúsulása a termelő részéről 
szerződésbontásnak minősül. 
A vetőmag osztásakor a Termelői Csoport agronómusa a fémzárszámot közli a termelővel, illetve az 
megjelenik a vetőmagról kiállított számlában is. Amennyiben a termelő a vetőmagnál bármilyen hibát 
észlel, azt írásban közölje a Termelői Csoporttal. A kifogásolt vetőmagot elvetni nem szabad. 
 
Az értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért és hátrányért a felelősség a mulasztó felet ter-
heli. Ezen szerződési kikötés nem érinti a PTK-nak a szavatossági igények érvényesítésére vonatkozó 
rendelkezéseit.  
 
A palántanevelő tálcák bevetése kézzel, vagy a Termelői Csoport által kihelyezett tálcatöltő-vető gé-
pekkel történhet, a tálcatöltő-magvető centrumokban, melyet független vállalkozások üzemeltetnek. A 
vetőcentrumok helyéről a Termelői Csoport agronómusai tájékoztatják a termelőt. 
A tálcatöltő-magvető centrumokba történő bejelentkezés a termelő feladata, ahol konkrét ütemezést 
kap az üzemeltetőtől a szolgáltatás elvégzésére. A tálcatöltés-vetés ellenértékének rendezése a szol-
gáltató és a termelő közötti megállapodás alapján történik, melyben a Termelői Csoport szerepet nem 
vállal, a szolgáltatás díját nem hitelezi meg. 
 
A fel nem használt vetőmagot a Termelői Csoport nem veszi vissza, annak árát nem téríti meg. 
  
A Termelő a fel nem használt vetőmagot szakszerű tárolás mellett, csíráztatási próba után a következő 
évben felhasználhatja, vagy a megsemmisítéséről köteles gondoskodni. Termelő dohánymagot nem 
értékesíthet! 
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Palánta biztosítása:  
 
Azon dohánytermelők esetében, akik nem rendelkeznek a szükséges hidrokulturás palántanevelő felü-
lettel, a Termelői Csoport a szerződéskötéskor meghatározott termesztési felület alapján, 22-25 ezer 
db/ha mennyiségben palántát neveltet, a 2016. termesztési évben 5,6 Ft/db + ÁFA értékesítési áron. A 
termelőnek a palánta igényét a szerződéskötéssel egy időben kell írásban jeleznie az erre a célra külön 
biztosított megrendelő lapon. A megrendelt palánta mennyisége és fajtája alapján a Termelői Csoport 
kiválasztja és szerződést köt azzal a palántanevelővel, aki biztosítja majd a megrendelt palántameny-
nyiséget az ültetés időpontjában a termelő részére. A megrendelt dohánypalánta maradéktalan átvétele 
a termelő részére kötelező, annak meghiúsulása szerződésszegésnek számít. A palánta felszedést a 
palántanevelő végzi a termelővel történt megegyezés alapján. A felszedés díját a termelőnek kell meg-
téríteni a palántanevelőnek, mely mértéke 2016. termesztési évben 0,5 Ft/db + ÁFA összeget nem 
haladhatja meg.  Ezt és a palántanevelés teljes feltételrendszerét a Termelői Csoport a palánta nevelő-
vel külön szerződésben rögzíti. Palánta beszerzés és értékesítés csak a Termelői Csoporton keresztül, 
vagy jóváhagyásával történhet regisztrált és érvényes dohánytermesztési szerződéssel rendelkező do-
hánytermelő részére! 
 
A palánta ellenértékének kiegyenlítése a számlázást követően banki átutalással, vagy a dohánykijá-
randóságból levonással történik az általános szerződéses feltételek V. pontjában ismertetett kamat 
felszámításával.  Felhívjuk az ÁFA-s termelők figyelmét arra, hogy ha a Termelői Csoport által kiállí-
tott, palántaértékesítésről szóló számlát a dohánykijárandóságából levonással kívánja kiegyenlíteni, a 
Termelői Csoport számlájával azonos teljesítési dátummal és összegben előlegszámla kiállítására 
kötelezett 
 
A mindenkor érvényes EKÁER-rendelet betartása érdekében A Termelői Csoport és a Termelő 
együttműködik. 
 
Termesztés technológia, szaktanácsadás, termelői együttműködés, termesztési adatok szolgáltatása: 
A Termelői Csoport vállalja, hogy az ajánlott termesztés-technológiát az agronómusain keresztül 
rendszeres, díjmentes szaktanácsadással biztosítja a termelő részére a dohánytermesztés minden terü-
letére kiterjedően, annak teljes időszakában.  
 
Hosszabbtávon, Magyarországon kizárólag csak a közepes-, vagy alacsony nikotin tartalmú burley 
dohánynak lehet piaca, ezért: 
 

• A termelő kötelezi magát arra, hogy a Termelői Csoport által ajánlott termesztés-technológiát 
és az adott szaktanácsokat megvalósítja és azt a dohánytermesztése során az adottságainak 
megfelelően alkalmazza.  

• Elfogadja és szigorúan betartja a termesztési körülményeihez igazított ajánlott tőszámot. Ez 
minimum 27.000 db/ha, maximum 30.000 tő/ha. 

• A tetejezést a dohány fejlettségi állapotának megfelelően magasan végzi, vagy elhagyja több 
betakarítható levelet hagyva az tövön. Ezzel finomabb levélszövetet tud elérni, alacsonyabb 
nikotin tartalommal. 
 

Tudomásul veszi, hogy a Termelői Csoport, valamint az Elsődleges Feldolgozó szakemberei a terme-
lő dohánytermesztését folyamatosan, személyesen ellenőrzik. Felügyelik a szakmai munkát, észrevé-
telezik a hiányosságokat és javaslatot tesznek a szaktanácsadási lapon írásban azok megszüntetésére. 
Ezek a tevékenységek a szerződésben foglalt mennyiségi és minőségi követelmények biztosítása ér-
dekében történnek. 
 
Az UNIVERSAL CORPORATION egy egységes termelői információs rendszert vezet be a működési 
területén, melyet az ULT Magyarország ZRt. – Nyidoter Kft. termelői körében a 2016. termesztési 
évben is alkalmaz. A rendszer neve, MobiLeaf. Ennek keretében a termesztési év során a Nyidoter 
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Kft. agronómusai egy mobil számítógép segítségével egy egységes adatbázisba rögzítik majd a terme-
lő egyes személyes adatait, valamint a dohánytermesztésével kapcsolatos egyéb információkat. A fel-
vett adatok továbbításra kerülnek az UNIVERSAL CORPORATION Richmondi adatbázisába. 
 
A termelő a dohánytermő területének felmérésénél aktívan közreműködik. Köteles tájékoztatást adni 
az ültetett fajtáról, az alkalmazott agrotechnikáról, a felhasznált vagy felhasználásra kerülő műtrágyák 
és növényvédő szerek fajtájáról, mennyiségéről, valamint a termeltető számára egyéb fontos dohány-
termesztéssel kapcsolatos információról. 
 
A Termelői Csoport agronómusa a szerződéskötéskor és a termesztési év folyamán tájékoztatja terme-
lőit az Elsődleges Feldolgozó és a Termelői Csoport által elfogadott programokról, irányelvekről és 
akciótervekről. A programokban, irányelvekben, akciótervben, megfogalmazottak a termelő részére 
kötelező érvényűek a szerződés aláírásától, melyek a következők: 
 

• Az UNIVERSAL CORPORATION általános vállalati politikái valamint a „Jó Agronómiai 
Gyakorlat” irányelvei, elvárásai. 

• A „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” irányelvei, elvárásai. 
• „Szociális Felelősség Politika” irányelvei. 
• „Az ULT Magyarország Zrt és a NYIDOTER Kft együttes akcióterve az idegen anyag mente-

sítési programjukhoz.” 
•  „Környezetvédelmi Szabályzat” 

 

Ezek az információk külön – külön elérhetőek és letölthetőek a www.nyidoter.hu elektronikus felüle-
ten. 
 
Gyermekmunka alkalmazása a dohánytermesztésben: 
A termelő kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan dohányt állít elő, melynek megtermelése 
során – beleértve annak minden fázisát – tiltott gyermekmunkát nem alkalmaz, különös tekintettel az 
1991. évi LXIV. Törvény – a Gyermekek jogairól szóló, New York 1989 32. cikk, 1., 2. bekezdések.  
ENSZ Munkaügyi Szervezete 1999. évi 182. Egyezmény Európai Unió Alapjogi Charta IV. Fejezet 
32. Cikk. 2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyvéről 34.§(2). bekezdés. 
 
Környezetvédelem, biodiverzitás: 
A termelő kötelezettséget vállal arra, hogy megfelel az Elsődleges Feldolgozó és a Termelői Csoport 
által elfogadott, az általános szerződéses feltételek mellékletét képező „Környezetvédelmi Szabály-
zat” előírásainak. (http://www.nyidoter.hu/környezetvédelem-biodiverzitás) 
 
Minden termesztés technológia beavatkozás során fokozottan ügyel arra, hogy a termesztési hely élő 
környezetére káros hatást ne fejtsen ki és az ott élő hasznos fajok természetes élőkörnyezetét mara-
dandóan nem változtatja meg, mellyel biztosítja a biológiai sokszínűség fenntartását a dohánytermő 
parcellák környezetében. 
 
Természetes alapanyagú fűzőzsineg alkalmazása: 
A szárítás folyamán dohányfűzésre, fonásra, vagy varrásra kötelezően használja a természetes alap-
anyagú fűzőzsineget, mely használatának helyszíni ellenőrzését biztosítja a Termelői Csoport szak-
emberének és az Elsődleges Feldolgozó megbízottjának. A nem természetes alapanyagú fűzőzsineg 
használata tilos! Aki ezt nem tartja be, a szerződését megszegte, termesztési szerződését megszüntet-
jük, vele szemben kötbért alkalmazunk és a dohánya nem kerül felvásárlásra!  
 
Azoknak a termelőknek, akiknél a megelőző évben a felvásárlás során műanyag szennyeződést talál-
tak a dohányukban, a következő évi szerződésük csak abban az esetben köthető meg, ha a szerződés-
kötéskor igazoltan rendelkeznek a leszerződésre kerülő termés felfűzéséhez szükséges természetes 
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alapanyagú fűzőzsineggel. A szükséges természetes alapanyagú fűzőzsineg hiányában a szerződés 
nem köthető meg! 
 
Növényvédelem, növényvédő szer használat, növényvédőszerrel szennyezett csomagolóanyagok ke-
zelése: 
A termelő az ültetvények okszerű növényvédelmét köteles elvégezni. Növényvédelmi permetezés 
csak az érvényben lévő növényvédőszer engedélyezési okiratban foglaltak szerint, csak a dohánykul-
túrában engedélyezett növényvédő szerekkel folytatható, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
figyelembe vételével. (http://www.nyidoter.hu/növényvédelem-3) 
  
A termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a dohánytermesztésben engedélyezett növényvédő szerek 
közül a Termelői Csoport által ajánlott és központilag beszerzett növényvédő szereket (Műtrágya, 
növényvédőszer megrendelő lap, használja elsődlegesen, továbbá tudomásul veszi azt, hogy a Terme-
lői Csoport csak a képesítésének megfelelő kategóriában biztosíthat növényvédő szereket számára.  
(http://www.nyidoter.hu/növényvédelem-3) 
 
Az általános szerződéses feltételek mellékletét képező „Növényvédelmi Naplót” naprakészen, a való-
ságnak megfelelően vezeti, és a felvásárlást megelőzően a Termelői Csoport rendelkezésére bocsátja. 
A növényvédelmi naplót kérésre bármikor köteles bemutatni a Termelői Csoport agronómusának. A 
„Növényvédelmi Napló” hiányában a megtermelt dohány átvétele megtagadásra kerül.  
(http://www.nyidoter.hu/növényvédelem-3) 
 
Az Elsődleges Feldolgozó a felvásárlást megelőzően, a felvásárlásra előkészített dohányokat véletlen-
szerűen megmintázza növényvédő szer hatóanyag vizsgálatra. Ha a vizsgálat eredményeként a do-
hánytermesztésben engedélyezett növényvédő szer hatóanyag maradéka a megengedettnél nagyobb 
mennyiségben van jelen, vagy ha a dohánytermesztésben nem engedélyezett növényvédő szer ható-
anyag maradéka kimutatható a felvásárlásra felkínált szárazdohányban, azt a Termelői Csoport nem 
vásárolja meg. 
A dohánytermelő növényvédelmi munkái során figyelembe veszi és betartja a növényvédő szer fel-
használásra, a környezet védelmére, és a méhekre vonatkozó szabályokat az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló a 2015. évi CLXXII. tv.-el módosított 2008. évi XLVI. törvényben, valamint 
a végrehajtására kiadott miniszteri rendeletekben leírtak alapján. 
 
Különös figyelmet fordít a 103/2003 (IX. 11.) FVM rendelet betartására, mely a növényvédő szerrel 
szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szól. A visszagyűjtés helyszínei és aktuális idő-
pontjai a www.cseber.hu oldalon találhatóak meg. 
 
Amennyiben az Elsődleges Feldolgozó szerződött dohánytermelőinek növényvédelmi képzést szer-
vez, azon a termelőnek kötelező jelleggel részt kell vennie. A termelőnek a tanfolyamról történő tá-
volmaradását az Elsődleges Feldolgozó szerződésszegésnek tekinti. 
 
 
 

III. 
 

ÁTADÁS –ÁTVÉTEL 
 

Válogatás, mintavételezés: 
A termelő köteles a leszárított dohányát folyamatosan válogatni a dohány nedvességtartalmának meg-
felelően, hogy a felvásárlási periódusban az agronómus által megadott időpontban a dohányát be tudja 
szállítani. A termelő a felvásárlást megelőzően és annak folyamán, az általa megtermelt dohányok 
beltartalmi tulajdonságainak meghatározása céljából, valamint a felhasznált kemikáliák szermarad-
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vány vizsgálatára, fajtánként és törési övezetenként 0,5 – 0,5 kg mintaanyagot köteles biztosítani, 
(igény szerint) mely vizsgálatok eredményeiről visszajelzést ad az Elsődleges Feldolgozó.  
 
Csomagolás: 
A felek megállapodnak abban, hogy a természetes szárítású Burley dohányok főér véggel rendezetten, 
leveles formában, a szabvány követelményeinek megfelelően elválogatva kerülnek átadásra, illetve 
átvételre. A csomagolás csak 80 cm x 50 cm x 50 cm nagyságú formaládában végezhető. A göngyök 
összevarrását természetes alapanyagú (kender, juta, stb.) zsineggel kell végezni. Célszerű a dohány 
kondícióját, nedvességtartalmát figyelembe véve: Burley dohányoknál, a 30-40 kg-os bálasúly eléré-
se. Az e súlytartomány alatti és fölötti bálák készítését a termelő lehetőség szerint kerülje el.  
 
A göngyöket az Elsődleges Feldolgozó által biztosított címkével kell ellátni. A termelő címkeszük-
ségletét a Termelői Csoport területi agronómusa határozza meg a leszerződött és megtermelt mennyi-
ség (35 kg/db bála) figyelembe vételével. A termelőnek a termelői címkén szükséges feltüntetnie, az 
általa elválogatott, előkészített dohány minőségi osztályát. A beszállítás során a termelő köteles a mi-
nőség megóvása érdekében a szállítmányt vízhatlan ponyvával letakarni.  
 
Az átadásra felkínált dohányt csak a Termelői Csoport által értékesített sérülésmentes göngyszerbe 
szabad csomagolni. 
 
A dohány csomagolásához a szerződött mennyiséggel arányban álló göngyölegmennyiséget a Terme-
lői Csoport értékesíti a termelők felé 250 Ft/db + ÁFA egységáron. Az értékesítés alapbizonylata a 
termelők által átvett göngyölegről készült, a termelők által aláírt fuvarlevél, vagy kiosztási jegyzék. 
 
A göngyölegértékesítésről szóló számlát a termelő kiegyenlítheti banki átutalással, vagy a Termelői 
Csoport a számla összegét levonja a termelő által leadott dohány ellenértékéből. 
 
Felhívjuk az ÁFA-s termelők figyelmét arra, hogy ha a Termelői Csoport által kiállított, göngyölegér-
tékesítésről szóló számlát a dohánykijárandóságából levonással kívánja kiegyenlíteni, a Termelői 
Csoport számlájával azonos teljesítési dátummal és összegben előlegszámla kiállítására kötelezett. 
 
A Termelői Csoport a termelők felé értékesítendő göngyöleget az Elsődleges feldolgozótól vásárolja 
meg.   
 
A felvásárlás során a dohánnyal visszahozott göngyöleget a termelő cseregöngyöleg formájában visz-
szakapja az Elsődleges Feldolgozótol az alábbi módon: 
 

- a termelő az éves dohányának értékesítését követően a felvásárlás helyszínén átveheti a 
cseregöngyöt, vagy egy előre meghatározott (egyeztetett) időpontban átveheti azt az Elsődle-
ges Feldolgozó által meghatározott telephelyen. 

- az Elsődleges Feldolgozó a Termelői Csoport agronómusainak segítségével eljuttatja az érté-
kesítésnek megfelelő cseregöngyöt a termelő telephelyére. 

- az Elsődleges Feldolgozó a Termelői Csoport segítségével kiszállítja/kiszállíttatja a cseregön-
gyöleget a termelő részére, a termelő költségére egy előre meghatározott (meghirdetett) idő-
pontban. Ha a kiszállításról az Elsődleges Feldolgozó gondoskodik, a szállítás költsége köz-
vetített szolgáltatásként leszámlázásra kerül a termelőnek. A számla kiegyenlítésekor úgy kell 
eljárni, mint a göngyölegértékesítésről készült számla esetében. 

 
A termelők csak csomagolásra alkalmas göngyöleget kapnak vissza.  Göngyöleget sem az Elsődleges 
Feldolgozó, sem a Termelői Csoport nem vásárol vissza!  
 
A mindenkori hatályos termékdíj jogszabályok betartása érdekében az Elsődleges Feldolgozó, a Ter-
melői Csoport és a Termelő együttműködnek. 
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Beszállítás: 
A teljesítés helye az Elsődleges Feldolgozó telephelye. Szárított dohány átvételre történő beszállítása 
előzetes ütemezés alapján írásbeli engedéllyel (szállítási engedély) történik.  A szállítási engedélyt a 
Termelői Csoport agronómiája az Elsődleges Feldolgozó felvásárlási-, feldolgozási kapacitásának 
függvényében adja ki. A megadott napi ütemezéstől nem térhet el a termelő. A felvásárlásra beszállí-
tott dohányok ütemezését a Termelői Csoport ügyvezetőjének irányításával az agronómusok végzik.  
 
A dohány elszállítása az értékesítés helyére a termelő feladata. A dohány szállításakor a termelőnek 
rendelkeznie kell a Vámhivatal által igénylés alapján kiadott DREG számmal. Dohány szállítására 
csak idegen anyagtól és illattól mentes rakterű gépjármű használható fel. Szállításkor a takaróponyva 
használata elengedhetetlen a szállított dohányáru védelme érdekében. A termékértékesítési szerződés 
vonatkozó előírásai szerinti teljesítés esetén a termelőt fuvardíj költségtérítés illeti meg sávosan, az 
alábbiak szerint. 0-30 km szállítási távolság esetén 65 Ft/tonna/km, 30-50 km között 52 Ft/tonna/km, 
míg 50 km fölött, 45 Ft/tonna/km. A közölt felvásárlási alapárak, felárak és a fuvardíj költségtérítés 
az ÁFÁ-t, ill. a kompenzációs felárat nem tartalmazzák. 
Amennyiben a Termelő igényli, a Termelői Csoport megszervezi a Termelő dohányának a felvásárlás 
helyére történő beszállítását. Ennek érdekében szállítási szerződést köt szállítmányozással foglalkozó 
vállalkozással / vállalkozásokkal. Ebben az esetben a Termelőt fuvardíj költségtérítés nem illeti meg. 
 
Felvásárlás, minősítés, minőség ellenőrzés: 
A szerződésben szereplő dohányok felvásárlása az Elsődleges Feldolgozó központi felvásárlási tele-
pén történik. A felvásárlás minden termesztési év szeptemberétől indul. A leszerződött mennyiség 
felvásárlásának befejezését a rendelkezésre álló feldolgozási kapacitás határozza meg. 
Az átadás-átvétel helyén a dohányok mérlegelését és minősítését az Elsődleges Feldolgozó végzi a 
Termelői Csoport agronómusa és a termelő, vagy megbízottja jelenlétében. A Virginia dohány minő-
sítésénél a Magyar Szabvány (MSZ 16802:2001) alapján kidolgozott minőségi rendszer előírásai az 
irányadók, melyet az Elsődleges Feldolgozó belső, dohányipari minőségi elvárási rendszernek tekint 
és alkalmaz. (http://www.nyidoter.hu/minőségi-elvárások) 
 
 
Az Elsődleges Feldolgozó fenntartja magának azt a jogot, hogy a dohányok felvásárlásánál a felkínált 
dohánybálákat véletlenszerűen felbontja, illetve megnyitja minőségellenőrzés és idegenanyag vizsgá-
lat céljából. 
 
Kizárólag csak azoknak a beszállított dohány tételeknek a felvásárlása történhet meg, melyek teljesen 
mentesek a nem dohány eredetű anyagoktól. Bármely dohánytétel, amely nem dohány eredetű anyag-
gal szennyezet (NTRM, idegenanyag) a felvásárlás helyéről visszaküldésre kerül a termelő telephe-
lyére további válogatásra, idegenanyag mentesítésre. Az ilyen tételek után a Termelői Csoport a ter-
melőnek - saját fuvar esetén - fuvar költségtérítést nem fizet.  
Az átvételi helyre beszállított, de át nem vett dohánymennyiség fuvarköltsége (mind a beszállítási, 
mind a visszaszállítási fuvarköltség) a Termelőt terheli. Amennyiben a dohány be- illetve visszaszállí-
tásáról a Termelői Csoport gondoskodik, a szállítást a termelő megbízásaként megrendeli, a szállítás-
ról szóló számlát kifizeti, majd közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a Termelő részére. A 
számla összegét a Termelő átutalhatja, vagy tartozásként elővezetésre kerül a Termelő kartonján.  
Felhívjuk az ÁFA-s termelők figyelmét arra, hogy ha a Termelői Csoport által kiállított, szállításról 
szóló számlát a dohánykijárandóságából levonással kívánja kiegyenlíteni, a Termelői Csoport számlá-
jával azonos teljesítési dátummal és összegben előlegszámla kiállítására kötelezett. 
 
 A szállítási díjtételeket a fuvarozóval megkötött szállítási szerződés tartalmazza. 
 
Azokat a göngyöket, amelyekben a szerződésben szereplő minőségi követelmény szerinti dohányleve-



11 

lek keverten vannak, azt a fellelhető legalacsonyabb minőségű és értékű osztályba kell átvenni és el-
számolni.  
 
Azokat a dohánytételeket, amelyekben az értékesítésre felajánlott dohányanyag a Magyar Szabvány-
ban (MSZ 16802:2001) szereplő minimális minőségi követelményt nem éri el, az Elsődleges Feldol-
gozó „iparilag nem hasznosítható” minősítéssel, térítés nélkül veszi át a termelőtől megsemmisítésre. 
Ezeket a tételeket a termelő a felvásárlás telephelyéről nem szállíthatja el, az iparilag nem hasznosít-
ható dohányanyag megsemmisítését az Elsődleges Feldolgozó saját költségén végzi el. Ezzel az eljá-
rással a Termelő, Termelői Csoport és az Elsődleges Feldolgozó közösen, el kívánja kerülni azt, hogy 
az ilyen dohánytételek illetéktelen kezekbe kerüljenek és azok az illegális dohánypiacon jelenjenek 
meg. 
 
Dohányátadásra csak olyan nedvességtartalmú dohányokat lehet beszállítani, melyek nedvességtar-
talma a tárolás alatt minőségromlást nem okoz. A biztonságos tárolás miatt Burley dohányokat csak 
20 %-os nedvességtartalomig lehet átvenni.  
 
A felvásárlásra kerülő dohányok homoktartalma maximálisan 3% lehet. Az itt meghatározott 
szint fölötti homoktartalommal szennyezett dohányok nem kerülnek felvásárlásra.  
 
Amennyiben a termelő és a felvásárló között az átvétel folyamán a dohány minősítése tekintetében 
vita merül fel, az esetben a termelő a felvásárlási bizottság vezetőjénél panaszt emelhet a Termelői 
Csoport képviselőjével. Ha eredménytelenül zárul a közös egyeztetés, a szóban forgó tétel átvétele 
meghiúsul. Az átvételt, termelői elszámolást követő termelői kifogásokkal a Termelői Csoport ér-
demben már nem tud foglalkozni. 
 

IV. 
 

A TERMESZTÉST SEGÍTŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
 
A minőségi dohánytermesztés megvalósítása, a technológiai fegyelem javítása és a termesztési felada-
tok zavartalan végzése érdekében a Termelői Csoport értékelése szerint a termelő részére a követke-
ző, a termesztést segítő pénzügyi eszközöket biztosíthatja, ha a termelő aktív közreműködése a meg-
felelő fedezet biztosításában azt lehetővé teszi. 
 
Áruk- és szolgáltatások beszerzése és meghitelezése 
A szerződésben rögzített dohánymennyiség megtermeléséhez a Termelői Csoport, a dohány termelő-
jének, a beültetendő terület alapján, valamint a termelői igényeket és megrendeléseket figyelembe 
véve az alábbi árukat, szolgáltatásokat szerzi be és hitelezi meg (továbbiakban áruhitel). 
   
A leszerződött területnek megfelelő vetőmag mennyiséget, minimum 30 000 db/ha mennyiségben, a 
szerződésben az idevonatkozó rész szerint. 
A hidrokultúrás dohánypalánta neveléshez szükséges palántanevelő tálcákat és a speciális palántane-
velő közeget. 
A saját szükségletű dohánypalánta megnevelésére fel nem készült termelőknek 27-30 ezer db/ha 
mennyiségben dohánypalántát, a szerződésben korábban meghatározott módon. 
A termesztéshez szükséges alapvető műtrágyákat, növényvédőszereket, szerződéskötéskor a termelői 
megrendelések alapján. 
A termesztési technológia betartásához szüksége víz-, és talajminta vizsgálat, az ezekhez kapcsolódó 
tápanyag feltöltési javaslat elkészíttetése és díjának meghitelezése. 
 
Ezen szolgáltatásokat a Termelők megbízásából a Termelői Csoport szervezi, és rendeli meg. Az erről 
szóló számlákat kifizeti, majd közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a Termelők felé.  
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Az áruértékesítésekről és közvetített szolgáltatásokról szóló számlát (számlákat) a termelők átutalás-
sal egyenlítik ki. Abban az esetben, ha a termelő a számla/számlák kiegyenlítéséhez nem rendelkezik 
szabad pénzeszközzel a Termelői csoport a számla/számlák összegét levonja a termelő által leadott 
dohány ellenértékéből.  
Felhívjuk az ÁFA-s termelők figyelmét arra, hogy ha a Termelői Csoport által kiállított, áruértékesí-
tésről és/vagy szolgáltatásnyújtásról szóló számlát a dohánykijárandóságából levonással kívánja ki-
egyenlíteni, a Termelői Csoport számlájával azonos teljesítési dátummal és összegben előlegszámla 
kiállítására kötelezett. 
 
Amennyiben a termelő a felsorolt árukat, vagy valamely árut – a Termelői Csoporttal történő előzetes 
egyeztetést követően – saját maga szerzi be, a beszerzést igazoló számla bemutatása esetén a számla 
kiegyenlítése érdekében rövidlejáratú forgóeszközkölcsönt vehet igénybe. Ennek feltételeit a „Rövid-
lejáratú forgóeszköz kölcsön” részben ismertetjük. 
 
Rövidlejáratú forgóeszköz kölcsön nyújtásának feltételei: 
A Termelői Csoport igény esetén rövidlejáratú forgóeszközkölcsönt nyújt a termelők részére: 
 
- a dohánytermesztéshez szükséges, a termelők által beszerzett árukról, szolgáltatásokról szóló 

számla kiegyenlítéséhez. Ez utóbbi esetben az árubeszerzést igazoló számla bemutatása szüksé-
ges.  

- kivételes esetekben a dohánytermesztés munkálatainak finanszírozásához  
 
A kölcsönnyújtás keretfeltételei: 
 
A NYIDOTER KFT érvényes hitelkeret-szerződéssel rendelkezzen valamely bankkal. 

A TERMELŐK részéről: 

1. A Termelői Csoporthoz írásban benyújtott kölcsön iránti kérelem. 

2. Az MVH által kiállított „Területalapú támogatási kérelem visszaigazolása” nyomtat-
vány másolati példánya, valamint egyéb támogatási kérelem benyújtásának, befogadá-
sának igazolása. 

3. Adóigazolás arról, hogy a termelőnek nincs adóhátraléka. 

4. A Termelői Csoport ügyvezetésének pozitív hitelbírálata. 

5. Kölcsönszerződés a Termelői Csoporttal. 

6. Bankszámla megnyitása az UniCredit Bank Hungary ZRT-nél. 

7. Kölcsönszerződés az UniCredit Bank Hungary ZRT és a termelő között, hitelfedezeti 
számla megnyitása. 

8. A hitelfedezeti számla MVH-hoz történő bejelentését igazoló bizonylat másolata 

9. Az UniCredit Bank Hungary ZRT javára szóló árbevétel engedményezés. 

10. Földhasználati lap másolatának csatolása a kérelemhez 

11. Tehermentes ingatlan felajánlása a Nyidoter Kft javára szóló Közjegyzői Okiratban 
rögzített jelzálogjog bejegyzéséhez, amennyiben a Nyidoter Kft ügyvezetése a hitelbí-
rálat során ezt indokoltnak tartja. Jelzálogjog bejegyzése esetén a bejegyzéssel kapcso-
latban felmerült költség a kölcsönt felvevő termelőt terheli, amelyet a Nyidoter Kft to-
vábbszámláz a kölcsönt igénybe vevő termelő felé. 

 

Egyéb konkrét feltételek az egyedi kölcsön szerződésben kerülnek rögzítésre. 
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V. 
 

KÖVETELÉSEK RENDEZÉSE 
 

A Termelői Csoport követeléseinek rendezése: 
 A termelők éves leterheltségének mértéke - az áruhitel, a rövidlejáratú forgóeszközkölcsön (további-
akban kölcsön), a kamattartozás, a Termelői Csoportnak fizetendő költség hozzájárulás és a 
MADOSZ-tagdíj együttes összege (továbbiakban előírt tartozás) – nem haladhatja meg a Termelői 
Csoporton keresztül realizálandó várható tárgyévi árbevételük és az MVH-tól folyósításra kerülő 
„Egységes Területalapú Támogatás (SAPS), együttes összegének 50 %-át. 

A Termelői Csoport kintlévőségei pénzügyi rendezésének határideje az alábbi: 

Burley dohány termesztéséhez beszerzett árukról szóló számlák esetében tárgyévet követő év március 
31. napjáig, esetleg a SAPS folyósításának időpontja, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. 

A dohánytermesztés munkálatainak finanszírozásához nyújtott kölcsön esetében, fajtacsoporttól füg-
getlenül a SAPS folyósításának időpontja, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. 
 
A Termelői Csoport az előírt éves tartozásokat, a felvásárlás megkezdésétől folyamatosan vonja le a 
termelő által leadott dohány ellenértékéből. A dohány ellenértékének kifizetésére mindaddig nem ke-
rülhet sor, amíg a termelő az éves elővezetett tartozásait a Termelői Csoport felé nem rendezte, vagy a 
Termelői Csoport ügyvezetőjétől – kockázatelemzést követően – kifizetési engedélyt nem kapott. 
Amennyiben a termelő által leadott dohány ellenértéke nem fedezi tartozásait, fedezetként bevonásra 
kerül az MVH, és egyéb illetékes hatóság által folyósítandó támogatások összege. Ennek eljárási 
módját a „Rövidlejáratú forgóeszköz kölcsön” címszó alatt ismertettük. 
 
A Termelő a Termelői Csoporttal szemben fennálló tartozásainak biztonságos rendezéséhez a szerző-
dés keltét követő 30 napon belül, az UniCredit Bank Hungary ZRT-nél megnyitja a IV. pontban is-
mertetett bankszámlát, illetve hitelfedezeti számlát, melyet az MVH-hoz bejelent. A számlanyitás, 
illetve az MVH-hoz történő bejelentés elmaradása a Termelői Csoport általi hitelezés meghiúsulását 
eredményezi és a Termelői Csoport a termesztési szerződést egyoldalúan felmondhatja, ha annak tel-
jesítését bizonytalannak látja. 
 
Bármely okból nem rendezett tartozásról a termelőt a Termelői Csoport, írásban értesíti. A termelő az 
értesítést követő 8 napon belül a rendezetlen tartozásösszeget köteles átutalni a Termelői Csoport 
UniCredit Bank Hungary ZRT-nél vezetett 10918001-00000004-12820014 számú bankszámlájára, 
vagy készpénzben befizetni a Termelői Csoport pénztárába.  
 
Amennyiben a tartozásrendezés ez utóbbi formája is elmarad, a Nyidoter Kft kénytelen érvényesíteni 
a Közjegyzői Okiratban javára bejegyzett jelzálogjogot. 
 
A Termelői Csoport által a termelőknek nyújtott hitel éves kamatmértékét a referenciakamat + kamat-
felár együttes összegével határozza meg. 
 
 
Az alkalmazott éves referenciakamat mértéke a jegybanki alapkamat. 
 
Az alkalmazott éves kamatfelár mértéke: 
 

• áruhitel esetében 2%, (az előlegszámlákat kamat-elszámolási szempontból áruhitelként 
vesszük figyelembe) 

• alkalmazott éves kamatfelár mértéke rövidlejáratú forgóeszközkölcsön esetében 5 % 
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A Termelő Csoport a referenciakamat mértékét minden hónap utolsó munkanapján felülvizsgálja, és a 
0,25 százalékpontot meghalódó növekedés vagy csökkenés esetén az alkalmazott referenciakamat 
mértékét – előzetes tájékoztatás nélkül – a következő hónap első napjától ennek megfelelően módosít-
ja. 
 
A kamat elszámolására és számlázására negyedévente kerül sor, illetve negyedéven belül végszállí-
táskor, tartozásrendezéskor. 
 
A fentiekben ismertetett kamatszámítási feltételek termesztési szezonra vonatkoznak, azaz tárgyév 
április 1-től a tárgyévet követő év március 31-ig érvényesek. 
 
A termelő a nettó árbevételéből és/vagy az éves „Egységes területalapú támogatás” (SAPS), valamint 
egyéb EU-s és nemzeti támogatások összegéből hozzájárulást fizet a Termelői Csoport működési 
költségéhez, a Termelői Csoport taggyűlése e témakörben hozott határozatában foglaltak szerint. Ezen 
összegekről a Termelői Csoport bizonylatot állít ki a termelőnek, a bizonylatban szereplő összeget 
pedig az értékesített dohány ellenértékéből vonja le. 
 
A Termelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az élő MADOSZ tagsági viszonya alapján az általa érté-
kesítésre átadott dohány ellenértékéből a MADOSZ Alapszabályában meghatározott mértékű tagdíjat 
a Termelői Csoport, a MADOSZ-al kötött megállapodás alapján, a termelő minden további megkér-
dezése nélkül levonásba helyezze és azt a MADOSZ bankszámlájára átutalja.  
A Termelői Csoport a MADOSZ megbízásából és nevében a MADOSZ tagdíjról bizonylatot állít ki a 
Termelő számára. 
 
A termelő követeléseinek rendezése: 
A termelő által értékesített dohány felvásárlási alapára az Elsődleges Feldolgozó telephelyén értékesí-
tett árura vonatkozik. 
A Termelői Csoport a termelő telephelyétől az átvételi helyig (Nyíregyháza) terjedő útszakaszra a 
„Beszállítás” címszó alatt ismertetett fuvardíjat fizeti. A számítás alapja a beszállított dohány, fizető 
súlya (tonnában) és a szállítási távolság (km-ben). Az említett fuvardíj az állásidő után járó díjat is 
tartalmazza.  
A Termelői Csoport a fuvardíjat beépíti a felvásárolt dohány ellenértékébe, a felvásárolt dohány el-
lenértékeként kezeli. 
 
A termelő által átadott, szerződés szerinti szárazdohányról a Termelői Csoport bizonylatot állít ki: 
 

 - a kompenzációs felárra jogosult termelők részére - az ÁFA-törvényben előírt tartalommal   
 „Felvásárlási okirat” elnevezésű bizonylatot 

 - az alanyi mentességet választó kistermelők, és az ÁFA-s –termelők részére 
 „Felvásárlás elszámolása” elnevezésű bizonylatot 

 
A számlaadásra kötelezett termelők a „Felvásárlás elszámolása bizonylat” tartalmával egyező tar-
talmú számlát állítanak ki, melyet kiegyenlítés végett haladéktalanul megküldenek Termelői Csoport-
nak.  
A Termelői Csoport az átvételtől számított 30 naptári napon belül kiegyenlíti az átadott dohány ellen-
értékét, ha a termelő által kiállított számla a birtokában van. Számla hiányában pénzügyi rendezés-
re nem kerülhet sor. A termelési felárat a fajtacsoportra vonatkozó felvásárlási szezon befejezését 
követően számolja el.  
A pénzügyi rendezés kizárólag bankszámlára történő átutalással történik. 
A termelők a bankszámla megnyitását és a Termelői Csoporttal történő írásos közlését az első, bármi-
lyen célú kifizetés időpontjáig minden hátrány nélkül megtehetik. A termelő részéről történő téves 
adatszolgáltatásból, illetve téves és késedelmes adatbejelentésből keletkező minden hátrány és jogkö-
vetkezmény a termelőt terheli.  
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VI. 

 
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 

 
1. Felek együttműködési kötelezettségük alapján kölcsönösen tájékoztatják egymást a szerződés telje-

sítését érintő lényeges körülményekről, különösen a várható teljesítésről. Ha a szerződés megköté-
se után olyan körülmény merül fel, amely miatt bármelyik fél nem tudja kötelezettségét teljesíteni, 
köteles arról a másik felet azonnal, de legkésőbb az akadály felmerülésétől számított 8 napon belül 
írásban értesíteni. A teljesítés körében a felek kimentési okként (vis maior) a 94/2015 (XII.23.) FM 
rendeletben megjelölt okokat, illetve az ott meghatározott eljárási szabályokat tekintik magukra 
nézve kötelezőnek. A termelő által írásban bejelentett akadályközlés körülményeit egy helyszíni 
szemle keretében, a bejelentést követő 8 napon belül a Termelői Csoport, valamint az elsődleges 
feldolgozó egy-egy szakembere a termelővel közösen kivizsgálja. A Termelői Csoport és az elsőd-
leges feldolgozó képviselője által a helyszíni szemlén megállapított várható terméskiesés mértékét 
a szemle során készült jegyzőkönyvben rögzítik. Figyelembe véve a jegyzőkönyvek ténymegállapí-
tásait a szemle résztvevői a termesztési szezon végén határozzák meg a kölcsönösen elfogadott ki-
eső termés mennyiségét a szerződött mennyiséghez képest. 

2. A szerződést csak kölcsönös egyetértés és írásbeli megállapodás alapján lehet módosítani. 
3. A dohánytermelő köteles a felvásárlást megelőzően az éves növényvédelmi munkáit, hitelt érdem-

lően igazoló növényvédelmi naplóját bemutatni, annak első példányát a Termelői Csoportnak eljut-
tatni legkésőbb a felvásárlás megkezdésének időpontjáig.  

4. A Termelői Csoport / Dohánytermelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ULT Magyarország Zrt. korrup-
cióellenes és megfelelési programjában részt vesz és az adatszolgáltatási, jelentési, képzési és egyéb kéré-
seknek a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. 

 
Felek megállapodnak abban, a termelő pedig tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződésben rögzített adatainak megváltozása esetén a Termelői Csoportot, a számlavezető bankot, 
és az illetékes hivatalokat (Kormányhivatal, MVH, NAV/ adóügyek és vámügyek /, stb.) egyidejűleg 
írásban értesítenie kell! Az adatváltozás késedelmes bejelentéséből vagy annak elmulasztásából szár-
mazó hátrányokért és károkért a Termelői Csoport felelősséget nem vállal!  
 

VII. 
 

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖTBÉR 
 
 
A szerződés I. pontjában megállapított mennyiségtől eltérés nem megengedett.  
A Termelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha szerződéses kötelezettsége ellenére az 
általa megtermelt leves dohányt kívülálló harmadik személy részére ingyenesen, vagy ellenszolgálta-
tás fejében átadja még abban az esetben is, ha egyébként a Termelő a szerződésben meghatározott 
mennyiségű dohányt a Megrendelő felé teljesíti. 
Termelő tudomásul veszi, hogy a fent meghatározott esetben a Megrendelő részéről a szerződés 
azonnali hatályú felmondásának lehet helye kötbérigényének egyidejű érvényesítése mellett. 
Termelő tudomásul veszi továbbá, hogy a leveles dohányok feldolgozási céllal, jogosulatlan harmadik 
személy részére történő átadása a Btk. 398.§ -ába ütköző, „Jövedékkel visszaélés elősegítése” bűncse-
lekményének minősülhet, amelyet a Megrendelő általi tudomásszerzés esetén köteles bejelenteni az 
illetékes hatóságok felé.      
 

Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelős-
ség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpont-
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jában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a 
kárt elhárítsa (vis maior). 

Szerződő felek a szerződést az alábbiakban megállapított kötbérrel erősítik meg: 
 
A KÖTBÉR ALAPJA ÉS MÉRTÉKE: 
a.) A kötbér alapja a termelő által szerződött mennyiség és 450 Ft/kg egységár szorzata. Késede-

lem esetén - ideértve a részteljesítések késedelmét is - az első 30 nap folyamán napi nyolctized 
ezrelék, a következő 30 nap folyamán napi egy egész kéttized ezrelék, az ezt követő késede-
lem folyamán napi egy egész nyolctized ezrelék, legfeljebb azonban összesen tizenkét száza-
lék. 

b.) A kötbér alapja a termelő által szerződött mennyiség és 450 Ft/kg egységár szorzata. A szer-
ződés szerinti teljesítéshez szükséges jogszabályban, vagy a szerződésben megállapított adat-
szolgáltatás, illetve közbeeső intézkedés késedelme vagy elmaradása esetén napi nyolc ezre-
lék, legfeljebb azonban hat százalék.  

c.)  Objektívnek nem minősíthető terméskiesés, illetve a termelőnek felróható magatartásából 
(mulasztásából) eredő nem teljesítés esetén a szerződésben rögzített és a ténylegesen teljesített 
mennyiség különbözete után 450 Ft/kg mértékű kötbért köteles megfizetni. 

 
VIII. 

 
MINŐSÉGI és MENNYISÉGI KIFOGÁSOLÁS 

 
A minőségi átvétel és kifogásolás vonatkozásában e szerződés, a Ptk. Második Rész IX. cím XX. Fe-
jezet, valamint a Magyar Szabvány előírásai szerint kell eljárni. 
 

IX. 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
1. Termelő kijelenti, hogy a 2016. évi Dohánytermesztési Szerződés Általános Szerződési Feltételei-
nek tartalmát a szerződés megkötését megelőzően megismerte és azokat elfogadja. 
 
2, A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. tv. rendelkezései va-
lamint a vonatkozó Magyar Szabvány előírásai az irányadóak. 
 
3, A szerződésből eredő jogvitás ügyekben - ideértve az elszámolással kapcsolatos jogvitákat is – a 
perérték mértékétől függően - mindkét fél aláveti magát a Nyíregyházi Járási Bíróság/Nyíregyházi 
Törvényszék illetékességének. 
 
4., Az ÁSZF egy-egy nyomtatott példánya kifüggesztésre kerül az Elsődleges Feldolgozó székhelyén 
illetve telephelyén, továbbá a Termelői Csoport székhelyén. Elektronikus formában elérhető és letölt-
hető az alábbi web oldalon: (www.nyidoter.hu)      
 
A dohánytermesztési szerződés és az általános szerződéses feltételek együtt tekinthető érvényes-

nek. 
 
 

 


