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II. 
 

TERMESZTÉS 
 

Az Elsődleges Feldolgozó és a vele szerződéses kapcsolatban álló Termelő Csoport a dohánytermel-

tetési, termelésszervezési, integrátori munkája során biztosítja a teljes nyomon követhetőség rend-

szerét, a „termőföldtől a felhasználóig”. Kötelezettséget vállal az élő környezet védelmére, a fenn-

tartható dohánytermesztés biztosítására (Sustainable Tobacco Program, STP) az integrált dohány-

termesztési 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 folyamatos technológiai fejlődést az eredeti 

környezeti állapot megtartása mellett, biztosítja a foglalkoztatás jelenlegi szintjét és elősegíti a vi-

déki 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 növény-

védelmi technológia alkalmazása; 

 környezetkímélő és egyben magas szintű, intenzív termesztési technológia megvalósítása és 

alkalmazása; 

 a környezeti terhelés fokozatos csökkentése (növényvédőszer használat, CO2 kibocsájtás 

csökkentése); 

 a gyenge termőképességű területek mezőgazdasági hasznosításának fenntartása; 

 a dohánytermesztés során az integrált növényvédelmi technológia (IPM) maradéktalan meg-

valósítása; 

 méhvédelem; 

 folyamatos szaktanácsadás, termelésirányítás és szakmai kontroll; 

 folyamatos képzés, ismeretbővítés; 

 

 

Technológiai elvárások: 
 



2 

Az eredeti környezeti állapotot fenntartó dohánytermesztési program technológiai elvárásai a do-

hánytermelővel szemben az alábbiak: 

 

1. a terület kiválasztás, vetésváltás során 

 

 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 

sávokat 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 talajmű-

velést 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 

számára; 

 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 job-

ban alkalmazkodnak, szárazságtűrésük jobb az egyéb fajtákéhoz képest, valamint reziszten-

sek a főbb betegségekre. 

 

4. a palántanevelés során 

 

 float bed technológiát alkalmaz; 

 a palántanevelést megelőzően a feltöltő vizet általános öntözővíz vizsgálatnak veti alá, és 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 

engedélyezett növényvédő szerekkel és az engedélyokiratban leírt felhasználási előírások 

szerint végzi; 

 az Elsődleges Feldolgozó technológiai ajánlása alapján törekszik a kijuttatott növényvédő 

szerek mennyiségének folyamatos csökkentésére; 

 a növényvédő szerrel szennyezett, használt csomagolóeszközöket, göngyölegeket a termesz-

tési szezon végén az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken adja le és az erről szóló dokumen-

tumokat megőrzi; 
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 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 palán-

tanevelési naplóban; 

 

5. a talajminta vételezés, tápanyag visszapótlás érdekében 

 

 legalább minden harmadik évben, amikor a vetésváltás során területet cserél, talajminta véte-

lezést alkalmaz; 

 a szükséges tápelemek kijuttatását, a tápanyagok visszapótlását a talajmintavétel eredménye-

ire alapozott szaktanácsadás szerint végzi; 

 a mezo- és mikroelemek pótlására az alaptrágyázás mellett kiegészítő lombtrágyázást is vé-

gez; 

 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 az alkalmazott vetésváltás lehetővé teszi, 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 talajréte-

gekbe; 

 szükség esetén mélylazítást végez a felesleges csapadék mélyebb talajrétegekbe történő leju-

tásához; 

 biztosítja a dohány igényeinek megfelelő talajnedvesség-levegő arányt; 

 megszünteti a letömörödést, levegőtlen talajállapotot, morzsalékos talajszerkezettel biztosít-

ja a talaj gyors felmelegedését; 

 megfelelő talajműveléssel gyéríti a talajlakó kártevők számát; 

 folyamatosan gyommentes állapotot biztosít; 

 

7. az ültetés során 

 

 a technológiailag előírt tenyészterületet alkalmazza; 

 vízzel ültet és az ültetést követően három hétig öntözést nem végez a területen; 

 az ültetéskor csak a szükséges mennyiségű ültető vizet juttatja ki a gyökérzónába; 

 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 meg-

előzően egy alaklommal végez; 
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 folyamatosan gyommentes állapotot tart fenn, ezzel megőrizve a talaj eredeti nedvesség ál-

lapotát, valamit csökkentve a gyomok magtermelő képességét; 

 a talajban kialakult kapillárisok megszakításával megőrzi a talaj víztartalmát és fenntartja a 

talajnedvesség és levegő megfelelő arányát a kiültetett dohánynövény zavartalan fejlődése 

érdekében; 

 

9. a növényvédelem során 

 

 kizárólag csak a dohánytermesztésben engedélyezett készítményeket alkalmaz; 

 minden esetben a növényvédőszer engedélyezési okiratában előírt feltételeknek megfelelően 

jár el; 

 a növényvédelmi beavatkozásokat a kártevők esetében csapdázásos megfigyelések, a kór-

okozók 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 El-

sődleges Feldolgozó technológiai ajánlása szerint, valamint alkalmazza a szakmailag ajánlott 

új készítményeket, melyek kisebb környezeti terhelést okoznak; 

 megfelelő műszaki állapotú növényvédelmi eszközöket használ a növényvédőszerek kijutta-

tásához; 

 biztosítja a növényvédőszer kijuttatására alkalmas eszközeinek a törvény által előírt idősza-

kos 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 beavatkozást kiskorúval és terhes nővel nem végeztet; 

 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 termesz-

tési szezon végén az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken adja le és az erről szóló dokumen-

tumokat 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 

(programozott víztakarékos öntözés, éjszakai vízkijuttatás, csepegtető öntözés, stb.) a felszí-

ni 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; 
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 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 

készítményeket, és azokat egyéb növényvédő szerekkel nem keveri, ezzel is csökkentve a 

környezeti terhelést; 

 

12. a betakarítás, szárítás során 

 

 az érett leveleket a törési övezeteknek megfelelően legalább négy alkalommal takarítja be; 

 a betakarítást érett állapotban végzi, hogy a szárításkori színesítés a lehető legrövidebb idő 

alatt történjen meg és minimális energia igényű legyen; 

 a szárítás során nedves és száraz hőmérőt alkalmaz, a minőség biztosítása mellett a szárítás 

során felhasznált energia mennyiségének minimalizálása érdekében; 

 a szárító berendezését szigeteli és megfelelő műszaki állapotban tartja, hogy a szárítás ener-

giai igénye csökkenthető legyen; 

 a gázégőt folyamatosan szervizezteti és karbantartja, hogy a kibocsájtott égéstermék a lehe-

tő legkisebb légköri szennyezést idézze elő; 

 szárítási naplót vezet, teljes körű dokumentálással; 

 

13. a tárolás, beszállítás során 

 

 betartja a technológiailag előírt maximális nedvesség tartalmat a dohányok csomagolásánál. 

Ezzel csökkenti annak lehetőségét, hogy a káros TSNA koncentrációja növekedjen a do-

hányban a tárolás során; 

 figyel arra, hogy a dohányt károsító raktári kártevők ne szaporodjanak fel a raktárban, hogy 

elkerülhető legyen az utólagos növényvédőszeres raktár fertőtlenítés, ami felesleges környe-

zeti 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 minősíté-

sű 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 

technológiailag elvárt tőszámnak megfelelően és az átvétel tényét a vetőmag kiosztási jegyzéken 

aláírásával igazolni. Vetőmag egységcsomagot a Termelői Csoport agronómusa nem bont meg! A 

vetőmag 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 ki-

állított, áruértékesítésről szóló számlát a dohánykijárandóságából levonással kívánja kiegyenlíteni, a 

Termelői Csoport számlájával azonos teljesítési dátummal és összegben előlegszámla kiállítására 

kötelezett.  
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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 

terheli. Ezen szerződési kikötés nem érinti a PTK-nak a szavatossági igények érvényesítésére vo-

natkozó rendelkezéseit.  

 

A palántanevelő tálcák bevetése kézzel, vagy a Termelői Csoport által kihelyezett tálcatöltő-vető 

gépekkel történhet, a tálcatöltő-magvető centrumokban, melyet független vállalkozások üzemeltet-

nek. 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 követ-

kező évben felhasználhatja, vagy a megsemmisítéséről köteles gondoskodni. Termelő dohánymagot 

nem értékesíthet! 

 

Palánta biztosítása:  

 

Azon dohánytermelők esetében, akik nem rendelkeznek a szükséges hidrokulturás palántanevelő 

felülettel, a Termelői Csoport a szerződéskötéskor meghatározott termesztési felület alapján, 22-25 

ezer db/ha mennyiségben palántát neveltet, a 2017. 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 meg-

rendelt palántamennyiséget 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 megtéríteni a palántanevelőnek, mely mértéke 2017. termesztési évben 0,5 

Ft/db + ÁFA összeget nem haladhatja meg. A palántanevelés teljes feltételrendszerét a Termelői 

Csoport a palánta nevelővel külön szerződésben rögzíti. Palánta beszerzés és értékesítés csak a 

Termelői Csoporton keresztül, vagy jóváhagyásával történhet regisztrált és érvényes dohányter-

mesztési szerződéssel rendelkező dohánytermelő 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 ki-

állított, palántaértékesítésről szóló számlát a dohánykijárandóságából levonással kívánja kiegyenlí-

teni, a Termelői Csoport számlájával azonos teljesítési dátummal és összegben előlegszámla kiállí-

tására kötelezett 

 

A mindenkor érvényes EKÁER-rendelet betartása érdekében A Termelői Csoport és a Termelő 

együttműködik. 
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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 

területére 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 ter-

melő dohánytermesztését folyamatosan, személyesen ellenőrzik. Felügyelik a szakmai munkát, ész-

revételezik a hiányosságokat és javaslatot tesznek a szaktanácsadási lapon írásban azok megszünte-

tésére. Ezek a tevékenységek a szerződésben foglalt mennyiségi és minőségi követelmények biztosí-

tása érdekében történnek. 

 

Az UNIVERSAL CORPORATION egy egységes termelői információs rendszert vezet be a műkö-

dési területén, melyet az ULT Magyarország ZRt. – Nyidoter Kft. termelői körében a 2017. termesz-

tési évben is alkalmaz. A rendszer neve, MobiLeaf. Ennek keretében a termesztési év során a 

Nyidoter Kft. agronómusai egy mobil számítógép segítségével egy egységes adatbázisba rögzítik 

majd a termelő egyes személyes adatait, valamint a dohánytermesztésével kapcsolatos egyéb infor-

mációkat. A felvett adatok továbbításra kerülnek az UNIVERSAL CORPORATION Richmondi 

adatbázisába. Erről az Elsődleges Feldolgozó megbízásából a Termelői Csoport agronómusa egy 

adatkezelési nyilatkozatot írat majd alá a termelővel, mely részletesen tartalmazza a felvételre kerü-

lő adatok körét. 

 

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 dohánytermesztéssel kapcsolatos információról. 

 

A Termelői Csoport agronómusa a szerződéskötéskor és a termesztési év folyamán tájékoztatja ter-

melőit az Elsődleges Feldolgozó és a Termelői Csoport által elfogadott programokról, irányelvekről 

és akciótervekről. A programokban, irányelvekben, akciótervben, megfogalmazottak a termelő ré-

szére kötelező érvényűek a szerződés aláírásától, melyek a következők: 

 

 Az UNIVERSAL CORPORATION általános vállalati politikái valamint a „Jó Agronómiai 

Gyakorlat” irányelvei, elvárásai. 

 Fenntartható Dohánytermesztés Program, (Sustainable Tobacco Program) STP. 

 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 men-

tesítési programjukhoz.” 
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  „Környezetvédelmi Szabályzat” 

 

Ezek az információk külön – külön elérhetőek és letölthetőek a www.nyidoter.hu elektronikus felü-

leten. 

 

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. bekezdé-

sek.  

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 Cso-

port által elfogadott, az általános szerződéses feltételek mellékletét képező „Környezetvédelmi Sza-

bályzat” 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 megszün-

tetjük, vele szemben kötbért alkalmazunk és a dohánya nem kerül felvásárlásra!  

 

Azoknak a termelőknek, akiknél a megelőző évben a felvásárlás során műanyag szennyeződést ta-

láltak a dohányukban, a következő évi szerződésük csak abban az esetben köthető meg, ha a szerző-

déskötéskor igazoltan rendelkeznek a leszerződésre kerülő termés felfűzéséhez szükséges természe-

tes alapanyagú fűzőzsineggel. A szükséges természetes alapanyagú fűzőzsineg hiányában a szerző-

dés nem köthető meg! 

 

Növényvédelem, növényvédő szer használat, növényvédőszerrel szennyezett csomagolóanyagok 

kezelése: 

A termelő az ültetvények okszerű növényvédelmét köteles elvégezni. Növényvédelmi permetezés 

csak az érvényben lévő növényvédőszer engedélyezési okiratban foglaltak szerint, csak a dohány-

kultúrában 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 Ter-

melői Csoport csak a képesítésének megfelelő kategóriában biztosíthat növényvédő szereket számá-

ra.  

(http://www.nyidoter.hu/növényvédelem-3) 

 

http://www.nyidoter.hu/
http://www.nyidoter.hu/környezetvédelem-biodiverzitás
http://www.nyidoter.hu/növényvédelem-3
http://www.nyidoter.hu/növényvédelem-3
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Az általános szerződéses feltételek mellékletét képező „Növényvédelmi Naplót” naprakészen, a 

valóságnak megfelelően vezeti, és a felvásárlást megelőzően a Termelői Csoport rendelkezésére 

bocsátja. A növényvédelmi naplót kérésre bármikor köteles bemutatni a Termelői Csoport agronó-

musának. 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 vélet-

lenszerűen megmintázza növényvédő szer hatóanyag vizsgálatra. Ha a vizsgálat eredményeként a 

dohánytermesztésben engedélyezett növényvédő szer hatóanyag maradéka a megengedettnél na-

gyobb mennyiségben van jelen, vagy ha a dohánytermesztésben nem engedélyezett növényvédő szer 

hatóanyag 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 

hatósági 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 

időpontjai 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 

távolmaradását az Elsődleges Feldolgozó szerződésszegésnek tekinti. 

 

 

 

III. 
 

ÁTADÁS –ÁTVÉTEL 

 
A felvásárlási ciklus idejét az Elsődleges Feldolgozó a termesztési szezon folyamán határozza meg 

a feldolgozási kapacitás és egyéb környezeti körülmények figyelembe vétele alapján. Erről a terme-

lőket a Termelői Csoport útján tájékoztatja a betakarítás kezdetén. Ennek legvégső határideje a ter-

mesztési évet követő március 31. 

 

Válogatás, mintavételezés: 

A termelő köteles a leszárított dohányát folyamatosan válogatni a dohány nedvességtartalmának 

megfelelően, 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 

szermaradvány vizsgálatára, fajtánként és törési övezetenként 0,5 – 0,5 kg mintaanyagot köteles 

biztosítani, (igény szerint) mely vizsgálatok eredményeiről visszajelzést ad az Elsődleges Feldolgo-

zó.  

 

Csomagolás: 

A felek megállapodnak abban, hogy a természetes szárítású Burley dohányokat két módon csoma-

golhatja a termelő az alábbiak szerint:  

 

http://www.nyidoter.hu/növényvédelem-3
http://www.cseber.hu/
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 Hagyományos, göngyszeres csomagolás: A dohányleveleket 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 elérése. 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 címkeszükségletét a Termelői Csoport területi agronómusa határozza 

meg a leszerződött és megtermelt mennyiség (35 kg/db bála) figyelembe vételével. A terme-

lőnek a termelői címkén szükséges feltüntetnie, az általa elválogatott, előkészített dohány 

minőségi osztályát. A beszállítás során a termelő köteles a minőség megóvása érdekében a 

szállítmányt vízhatlan ponyvával letakarni. Az átadásra felkínált dohányt csak a Termelői 

Csoport által értékesített sérülésmentes göngyszerbe szabad csomagolni. 

 

 Kartonos csomagolás: A burley dohányok csomagolása és be-szállítása kizárólag 100-

110kg/db egységtömegű, kartondobozban történhet (C48, T6B stb.). A cél a 100 kg/db körü-

li átlag elérése. Az e súlytartomány alatti és fölötti kartonok készítését a termelő lehetőség 

szerint kerülje el, mert a túl könnyű kartonok rontják a felvásárlás hatékonyságát, és a túl 

nagy átlagsúlyú kartonokkal megakadályozzák a szabályos asztagkészítést a felvásárlás rak-

tárában és azokban a tárolás során a dohány minősége nagymértékben romlik. A kartonokat 

az Elsődleges Feldolgozó által biztosított címkével kell ellátni. A termelő címkeszükségletét 

a Termelői Csoport területi agronómusa határozza meg a leszerződött és megtermelt meny-

nyiség (100 kg/db karton) figyelembe vételével. Az előző évi címkéket, feljegyzéseket a 

termelőnek el kell távolítania a kartonról.  

 

A dohány csomagolásához a szerződött mennyiséggel arányban álló göngyölegmennyiséget a Ter-

melői Csoport értékesíti a termelők felé. Az értékesítési ár karton esetében 1200 Ft/db + ÁFA. A 

göngyszert továbbra is az Elsődleges Feldolgozó biztosítja a termelő részére a Termelői Csoporton 

keresztül. Amennyiben a göngyöleggel a termelő a dohányleadáskor nem tud elszámolni, annak 

eladási ára 250 Ft/db + ÁFA. Az értékesítés alapbizonylata a termelők által átvett göngyölegről ké-

szült, 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, göngyöleg-

értékesítésről 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 

visszakapja az Elsődleges Feldolgozótól 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 Elsőd-

leges Feldolgozó által meghatározott telephelyen. 

- az Elsődleges Feldolgozó a Termelői Csoport agronómusainak segítségével eljuttatja az ér-

tékesítésnek megfelelő cseregöngyöt a termelő telephelyére. 
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- az Elsődleges Feldolgozó a Termelői Csoport segítségével kiszállítja/kiszállíttatja a csere-

göngyöleget a termelő részére, a termelő költségére egy előre meghatározott (meghirdetett) 

időpontban. Ha a kiszállításról az Elsődleges Feldolgozó gondoskodik, a szállítás költsége 

közvetített szolgáltatásként leszámlázásra kerül a termelőnek. A számla kiegyenlítésekor 

úgy kell eljárni, mint a göngyölegértékesítésről készült számla esetében. A termelői karto-

nok visszaszállítása a termelő telephelyére a termelő költségén történik. A fuvart és annak 

elszámolását a Termelői Csoport szervezi meg, melynek érdekében szállítási szerződést köt 

szállítmányozással foglalkozó vállalkozással / vállalkozásokkal, majd azt közvetített szol-

gáltatásként számlázza tovább a termelő részére.  

 

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 

Termelői Csoport és a Termelő együttműködnek. 

 

Beszállítás: 

A teljesítés helye az Elsődleges Feldolgozó telephelye. Szárított dohány átvételre történő beszállítá-

sa előzetes ütemezés alapján írásbeli engedéllyel (szállítási engedély) történik.  A szállítási enge-

délyt a Termelői Csoport agronómiája az Elsődleges Feldolgozó felvásárlási-, feldolgozási kapacitá-

sának függvényében adja ki. A megadott napi ütemezéstől nem térhet el a termelő. A felvásárlásra 

beszállított 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 az adóhatóság által igénylés alapján kiadott DREG számmal. Dohány szállítására 

csak idegen anyagtól és illattól mentes rakterű gépjármű használható fel. Szállításkor a takarópony-

va használata elengedhetetlen a szállított dohányáru védelme érdekében. A termékértékesítési szer-

ződés vonatkozó előírásai szerinti teljesítés esetén a termelőt fuvardíj költségtérítés illeti meg sávo-

san, 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 felvásár-

lás helyére történő beszállítását. Ennek érdekében szállítási szerződést köt szállítmányozással fog-

lalkozó 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 te-

lepén 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 mi-

nősítésénél 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 felkí-

nált dohánybálákat véletlenszerűen felbontja, illetve megnyitja minőségellenőrzés és idegenanyag 

vizsgálat céljából. 

http://www.nyidoter.hu/minőségi-elvárások
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Kizárólag csak azoknak a beszállított dohány tételeknek a felvásárlása történhet meg, melyek telje-

sen mentesek a nem dohány eredetű anyagoktól. Bármely dohánytétel, amely nem dohány eredetű 

anyaggal szennyezet (NTRM, idegenanyag) a felvásárlás helyéről visszaküldésre kerül a termelő 

telephelyére további válogatásra, idegenanyag mentesítésre. Az ilyen tételek után a Termelői Cso-

port a termelőnek - 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 vissza-

szállításáról a Termelői Csoport gondoskodik, a szállítást a termelő megbízásaként megrendeli, a 

szállításról szóló számlát kifizeti, majd közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a Termelő ré-

szére. A számla összegét a Termelő átutalhatja, vagy tartozásként elővezetésre kerül a Termelő kar-

tonján.  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 számlájával 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 dohányle-

velek keverten vannak, azt a fellelhető legalacsonyabb minőségű és értékű osztályba kell átvenni és 

elszámolni.  

 

Azokat a dohánytételeket, amelyekben az értékesítésre felajánlott dohányanyag a Magyar Szab-

ványban (MSZ 16802:2001) szereplő minimális minőségi követelményt nem éri el, az Elsődleges 

Feldolgozó „iparilag nem hasznosítható” minősítéssel, térítés nélkül veszi át a termelőtől megsem-

misítésre. Ezeket a tételeket a termelő a felvásárlás telephelyéről nem szállíthatja el, az iparilag nem 

hasznosítható dohányanyag megsemmisítését az Elsődleges Feldolgozó saját költségén végzi el. 

Ezzel az eljárással a Termelő, Termelői Csoport és az Elsődleges Feldolgozó közösen, el kívánja 

kerülni azt, hogy az ilyen dohánytételek illetéktelen kezekbe kerüljenek és azok az illegális dohány-

piacon 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 fel-

adatok zavartalan végzése érdekében a Termelői Csoport értékelése szerint a termelő részére a kö-
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vetkező, a termesztést segítő pénzügyi eszközöket biztosíthatja, ha a termelő aktív közreműködése a 

megfelelő fedezet biztosításában azt lehetővé teszi. 

 

Áruk- és szolgáltatások beszerzése és meghitelezése 

A szerződésben rögzített dohánymennyiség megtermeléséhez a Termelői Csoport, a dohány terme-

lőjének, 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 palánta-

nevelő 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 terme-

lői megrendelések alapján. 

A termesztési technológia betartásához szüksége víz-, és talajminta vizsgálat, az ezekhez kapcsoló-

dó 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.  

Az áruértékesítésekről és közvetített szolgáltatásokról szóló számlát (számlákat) a termelők átuta-

lással egyenlítik ki. Abban az esetben, ha a termelő a számla/számlák kiegyenlítéséhez nem rendel-

kezik 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 

kiegyenlíteni, a Termelői Csoport számlájával azonos teljesítési dátummal és összegben előleg-

számla kiállítására kötelezett. 

 

Amennyiben a termelő a felsorolt árukat, vagy valamely árut – a Termelői Csoporttal történő előze-

tes egyeztetést követően – saját maga szerzi be, a beszerzést igazoló számla bemutatása esetén a 

számla kiegyenlítése érdekében rövidlejáratú forgóeszközkölcsönt vehet igénybe. Ennek feltételeit a 

„Rövidlejáratú 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. 
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2. Az MVH által kiállított „Területalapú támogatási kérelem visszaigazolása” nyomtat-

vány másolati példánya, valamint egyéb támogatási kérelem benyújtásának, befoga-

dásának 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 hitel-

bírálat során ezt indokoltnak tartja. Jelzálogjog bejegyzése esetén a bejegyzéssel kap-

csolatban felmerült költség a kölcsönt felvevő termelőt terheli, amelyet a Nyidoter 

Kft továbbszámláz a kölcsönt igénybe vevő termelő felé. 

 

Egyéb konkrét feltételek az egyedi kölcsön szerződésben kerülnek rögzítésre. 

 

V. 

 

KÖVETELÉSEK RENDEZÉSE 

 
A Termelői Csoport követeléseinek rendezése: 

 A termelők éves leterheltségének mértéke - az áruhitel, a rövidlejáratú forgóeszközkölcsön (továb-

biakban 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 már-

cius 31. napjáig. 

A dohánytermesztés munkálatainak finanszírozásához nyújtott kölcsön esetében, fajtacsoporttól 

függetlenül az egyes kölcsönszerződésekben egyedileg kerül meghatározásra. 

 

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 

kerülhet 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 bevonás-

ra kerül az MVH, és egyéb illetékes hatóság által folyósítandó támogatások összege. Ennek eljárási 

módját a „Rövidlejáratú forgóeszköz kölcsön” címszó alatt ismertettük. 
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A Termelő a Termelői Csoporttal szemben fennálló tartozásainak biztonságos rendezéséhez a szer-

ződés keltét követő 30 napon belül, az UniCredit Bank Hungary ZRT-nél megnyitja a IV. pontban 

ismertetett 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 

teljesítését 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 érvényesíte-

ni a Közjegyzői Okiratban javára bejegyzett jelzálogjogot. 

 

A Termelői Csoport által a termelőknek nyújtott hitel éves kamatmértékét a referenciakamat + ka-

matfelár 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 % 

 
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 módo-

sítja. 

 

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), vala-

mint egyéb EU-s és nemzeti támogatások összegéből hozzájárulást fizet a Termelői Csoport műkö-

dési költségéhez, a Termelői Csoport taggyűlése e témakörben hozott határozatában foglaltak sze-

rint. 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 tagdí-

jat a Termelői Csoport, a MADOSZ-al kötött megállapodás alapján, a termelő minden további meg-

kérdezése 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. 
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A termelő követeléseinek rendezése: 

A termelő által értékesített dohány felvásárlási alapára az Elsődleges Feldolgozó telephelyén értéke-

sített 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 

ellenértékeként 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 

tartalmú számlát állítanak ki, melyet kiegyenlítés végett haladéktalanul megküldenek Termelői 

Csoportnak.  

A Termelői Csoport az átvételtől számított 30 naptári napon belül kiegyenlíti az átadott dohány el-

lenértékét, ha a termelő által kiállított számla a birtokában van. Számla hiányában pénzügyi ren-

dezésre nem kerülhet sor. A termelési felárat a fajtacsoportra vonatkozó felvásárlási szezon befe-

jezését 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, bár-

milyen célú kifizetés időpontjáig minden hátrány nélkül megtehetik. A termelő részéről történő té-

ves adatszolgáltatásból, illetve téves és késedelmes adatbejelentésből keletkező minden hátrány és 

jogkövetkezmény a termelőt terheli.  

 

VI. 
 

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 

 
1. Felek együttműködési kötelezettségük alapján kölcsönösen tájékoztatják egymást a szerződés 

teljesítését érintő lényeges körülményekről, különösen a várható teljesítésről. Ha a szerződés 

megkötése 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 szabá-

lyokat tekintik magukra nézve kötelezőnek. A termelő által írásban bejelentett akadályközlés kö-

rülményeit egy helyszíni szemle keretében, a bejelentést követő 8 napon belül a Termelői Cso-

port, valamint az elsődleges feldolgozó egy-egy szakembere a termelővel közösen kivizsgálja. A 

Termelői Csoport és az elsődleges feldolgozó képviselője által a helyszíni szemlén megállapított 

várható terméskiesés mértékét a szemle során készült jegyzőkönyvben rögzítik. Figyelembe véve 

a jegyzőkönyvek ténymegállapításait a szemle résztvevői a termesztési szezon végén határozzák 

meg a kölcsönösen elfogadott kieső termés mennyiségét a szerződött mennyiséghez képest. 

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

demlően igazoló növényvédelmi naplóját bemutatni, annak első példányát a Termelői Csoport-

nak eljuttatni legkésőbb a felvásárlás megkezdésének időpontjáig.  

4. A dohánytermesztést őstermelőként végző dohánytermelő köteles a felvásárlást megelőzően az 

érvényes őstermelői igazolványát, annak aktuális évre vonatkozó érvényes betétlapját, egy máso-

lati példányban a Termelői Csoportnak eljuttatni legkésőbb a felvásárlás megkezdésének idő-

pontjáig. Amennyiben a felvásárolt dohány ellenértékének pénzügyi rendezésére fordulónapot 

követően a következő naptári évben kerül sor, úgy a termelőnek a pénzügyi rendezés pillanatában 

is rendelkeznie kell az aktuális évre vonatkozóan érvényes őstermelői igazolvánnyal és betétlap-

pal, a dohánytermesztésre vonatkozóan. 

5. 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 ké-

réseknek 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.) egyidejű-

leg írásban értesítenie kell! Az adatváltozás késedelmes bejelentéséből vagy annak elmulasztásából 

származó 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 ellenszolgál-

tatás 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 harma-

dik személy részére történő átadása a Btk. 398.§ -ába ütköző, „Jövedékkel visszaélés elősegítése” 

bűncselekményének minősülhet, amelyet a Megrendelő általi tudomásszerzés esetén köteles beje-

lenteni az illetékes hatóságok felé.      

 

Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a fele-

lősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elke-

rülje, 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. Kése-

delem esetén - ideértve a részteljesítések késedelmét is - az első 30 nap folyamán napi nyolc-

tized ezrelék, a következő 30 nap folyamán napi egy egész kéttized ezrelék, az ezt követő 

késedelem folyamán napi egy egész nyolctized ezrelék, legfeljebb azonban összesen tizenkét 

százalék. 
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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 

adatszolgáltatás, illetve közbeeső intézkedés késedelme vagy elmaradása esetén napi nyolc 

ezrelék, 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 teljesí-

tett 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. 

Fejezet, valamint a Magyar Szabvány előírásai szerint kell eljárni. 

 

IX. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
1. Termelő kijelenti, hogy a 2017. évi Dohánytermesztési Szerződés Általános Szerződési Feltétele-

inek tartalmát a szerződés megkötését megelőzően megismerte és azokat elfogadja. 

 
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. tv. rendelkezései 

valamint 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. A termelő köteles betartani a mindenkori hatályos 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról és 

az ahhoz kapcsolódó 557/2013. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait a dohány termesztés, szállítás, 

értékesítés és tárolás területén. A mindenkori hatályos Törvény és Rendelet a Termelői Csoport web 

oldalán elérhető: www.nyidoter.hu. 

 

5. Az ÁSZF egy-egy nyomtatott példánya kifüggesztésre kerül az Elsődleges Feldolgozó székhelyén 

illetve telephelyén, továbbá a Termelői Csoport székhelyén. Elektronikus formában elérhető és le-

tölthető az alábbi web oldalon: (www.nyidoter.hu)      

 

A dohánytermesztési szerződés és az általános szerződéses feltételek együtt tekinthető érvé-

nyesnek. 

 

 

http://www.nyidoter.hu/
http://www.nyidoter.hu/
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Dohánykultúrában érvényes engedélyokirattal rendelkező növényvédőszerek jegyzéke (2017) 

(forrás: NÉBIH, (https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso.aspx), összeállította: Fekete Tibor, ULT Magyarország Zrt.,  

legutolsó frissítés időpontja: 2016. December 30.) 

 

Ssz. Szer neve Hatóanyag Szer típusa Károsító Dózis É.v.i. 

COREST

A GRL 

(ppm) 

Forg. 

kat. 
Gyártó 

Engedélyokirat száma, 

érvényessége 

1. ACROBAT MZ WG 90 g/kg 

dimetomorf + 

600 g/kg 

mankoceb 

gombaölő szer peronoszpóra 2 kg/ha 21 2,00 II. BASF 

(DE) 

04.2/1630-2/2012 

2. ACTARA SC  240 g/l 

tiametoxam 

rovarölõ szer 

(vízoldható 

granulátum, 

SG) 

levéltetvek 250 ml/ha nk 5,00 II. Syngenta 

(CH) 

04.2/938-1/2014 (2018.01.31) 

3. ALIETTE 80 WG  80% fosetil-Al gombaölõ szer 

(granulátum) 

peronoszpóra 1,5 kg/ha 30   III. Bayer 

(DE) 

04.2/2345-2/2014 

(2019.04.30) 

4. AMISTAR  250 g/l 

azoxistrobin 

gombaölõ szer 

(folyékony) 

peronoszpóra 0,75-1,0 l/ha nk   III. Syngenta 

(CH) 

02.5/11264-1/2010 

(2018.07.31) 

5. ANTAK 686 gr/l 1-

decanol 

növekedéssza-

bályozó (folyé-

kony) 

kacsgátlás 17-20 l/ha nk   III. Kreglinger 

Europe 

04.2/1006-3/2013 

(2016.05.31) 

6. ANTRACOL 70 WG  700 g/kg 

propineb 

gombaölő szer 

(WG) 

peronoszpóra 2,0 kg/ha nk   II. Bayer 

(DE) 

04.2/2687-1/2014 

(2020.03.31) 

7. ATONIK  0,1 % 5-

nitroguajakol 

Na só + 0,2 % 

o-nitro-fenol 

Na só + 0,3 % 

p-nitro-fenol 

Na só 

növekedéssza-

bályozó (folyé-

kony) 

termésszabá-

lyozás 

1 l/ha 1   III. Asahi 

Chemicals 

(JP) 

04.2/3914-1/2014 

(2017.12.31) 
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Ssz. Szer neve Hatóanyag Szer típusa Károsító Dózis É.v.i. 

COREST

A GRL 

(ppm) 

Forg. 

kat. 
Gyártó 

Engedélyokirat száma, 

érvényessége 

8. BASAMID G  98 % dazomet talajfertõtlenítõ 

szer (granulá-

tum) 

általános talaj-

fertőtlenítés 

250 gr/m3 nk   III. Kanesho 

Sprl. (DE) 

14887/1977 

(02.5/11843/2/2010, 

02.5/1291/1/2007, 

02.5/3584/1/2008, 

04.2/4761/2/2011, 1623/2004, 

46355/2004, 65176/1989) 

(2016.12.31) 

9. BI 58 EC  400 g/l 

dimetoát 

rovarölő szer 

(EC) 

levéltetvek, 

dohánytripsz 

0,6 l/ha nk 0,5 I. Cheminova 

(DK) 

04.2/4058-2/2012 

(2017.09.30) 

10. BULLDOCK 25 EC 25 g/l béta-

ciflutrin 

rovarölü szer 

(EC) 

bagolylepkék 0,3-05 l/ha 14 2,00 II. Adama 

Agrocultur

al Solution 

(IL) 

04.2/1197-1/2013 

11. CHESS 50 WG  50 % 

pimetrozin 

rovarölõ szer 

(granulátum) 

levéltetvek 0,2 kg/ha 28 1,00 II. Syngenta 

(CH) 

04.2/888-2/2013 (2016.09.04) 

12. CONFIDOR 200 SL  200 g/l 

imidakloprid 

rovarölõ szer 

(olajos diszper-

zió) 

levéltetvek, 

talajlakó kárte-

vők, 

dohánytripsz, 

fitofág polos-

kák 

0,25 l/ha  60 5,00 II. Bayer 

(DE) 

04.2/4183-1/2013 

(2016.06.28) 

13. CONTANS WG 10*12 db/kg 

Coniothyrium 

minitans 

Coelomycetes 

gombaölő szer 

(WG) (biológi-

ai) 

szklerotíniás 

tőpusztulás 

2,0-4,0 kg/ha nk   III. Bayer 

CropScien

ce 

04.2/3140-2/2014 

(2024.01.31) 

14. DANADIM 

PROGRESS 

400 g/l 

dimetoát 

rovarölő szer 

(EC) 

levéltetvek, 

tripsz 

0,6 l/ha nk 0,5 I. Cheminova 

(DK) 

04.2/1174-1/2014 

15. DEVRINOL 45 F 450 g/l 

napropamid 

gyomirtó szer 

(folyékony) 

magról kelő 

egyszikű  gyo-

mok 

3,3-5,5 l/ha nk   III. United 

Phosphoru

s (UK) 

04.2/8999-1/2015 

(2016.12.31) 
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Ssz. Szer neve Hatóanyag Szer típusa Károsító Dózis É.v.i. 

COREST

A GRL 

(ppm) 

Forg. 

kat. 
Gyártó 

Engedélyokirat száma, 

érvényessége 

16. DITHANE DG 

NEO-TEC  

75 % 

mankoceb 

(750 gr/kg) 

gombaölõ szer 

(granulátum) 

peronoszpóra 2,1 kg/ha 21 5,00 II. Indofil 

Industries 

Limited 

04.2/2764-1/2012 

(2022.06.30) 

17. DITHANE M-45  80 % 

mankoceb 

(800 gr/kg) 

gombaölõ szer 

(por alakú) 

peronoszpóra 2 kg/ha 21 5,00 II.  Indofil 

Industries 

Limited 

04.2/2762-1/2012 

(2022.06.30) 

18. DUAL GOLD 960 

EC  

960 g/l S-

metolaklór 

gyomirtó szer 

(folyékony) 

magról kelő 

egyszikű  gyo-

mok 

1,4-1,6 l/ha nk   III. Syngenta 

(CH) 

02.5/1837/2/2009 

(2019.10.31) 

19. FORCE 10 CS (1,5 

G)  

100 g/l 

teflutrin 

rovarölõ szer 

(folyékony) 

talajlakó kárte-

vők 

0,20% nk 0,1 II. Syngenta 

(CH) 

04.2/917-2/2013 (2015.12.31) 

20. GAZELLE 20 

SG/SP 

200 g/kg 

acetamiprid 

rovarölő szer 

(SG) 

levéltetvek, 

dohánytripsz 

0,4 kg/ha% nk 3,00 III. Nippon 

(JP) 

04.2/270-1/2012, 02.5/11992-

2/2010 

21. IPAM 40 40 % metám-

ammónium 

talajfertõtlenítõ 

szer (folyé-

kony) 

általános talaj-

fertőtlenítés 

80-200 

ml/m2 

nk   I. Agroterm 

Kft. (HU) 

04.2/4289-1/2014 

(2016.12.31) 

22. KOHINOR 200 SL  200 g/l 

imidakloprid 

rovarölõ szer 

(folyékony) 

levéltetvek, 

talajlakó kárte-

vők, 

dohánytripsz, 

fitofág polos-

kák 

0,25 l/ha  60 5,00 II. Adama 

Hungary 

04.2/11508-1/2014 

(2018.12.31) 

23. MATCH 050 EC  50 g/l 

lufenuron 

rovarölõ szer 

(folyékony) 

dohánytripsz, 

bagolylepke 

lárva 

0,2% (zárt 

térben hasz-

nálható) 

35   III. Syngenta 

(CH) 

04.2/4699-1/2012 

(2017.09.09) 

24. MOSPILAN 20 SG 20 % 

acetamiprid 

rovarölõ szer 

(por alakú) 

dohánytripsz, 

levéltetvek 

1,25 - 0,4 

kg/ha 

35 2,50 III. Nippon 

Soda (JP) 

04.2/2636-2/2013 

(2015.12.31) 

25. MOSPILAN 20 SP 20 % 

acetamiprid 

rovarölõ szer 

(por alakú) 

dohánytripsz, 

levéltetvek 

1,25 - 0,4 

kg/ha 

35 2,50 III. Nippon 

Soda (JP) 

04.21/12901-2/2015 

(2019.12.31) 
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Ssz. Szer neve Hatóanyag Szer típusa Károsító Dózis É.v.i. 

COREST

A GRL 

(ppm) 

Forg. 

kat. 
Gyártó 

Engedélyokirat száma, 

érvényessége 

26. PENDI 330 EC 330 g/l 

pendimetalin 

gyomirtó szer 

(folyékony) 

magról kelő 

egyszikű és 

néhány magról 

kelő kétszikű 

gyom 

4- l/ha nk 5,00 III. Sharda 

Hungary 

04.2/576-2/2013 

27. PENDIGAN 330 EC  330 g/l 

pendimetalin 

gyomirtó szer 

(folyékony) 

magról kelő 

egyszikű és 

néhány magról 

kelő kétszikű 

gyom 

4- l/ha nk 5,00 III. Adama 

Hungary 

04.2/11597-1/2014 

(2019.09.30) 

28. PENNCOZEB DG 750 g/kg 

mankoceb 

gombaölõ szer 

(granulátum) 

peronoszpóra 2,1 kg/ha 21 5,00 II. Cerexagri 

(FR) 

04.2/3169-1/2012 

29. PIRIMOR 50 WG 500 g/kg 

pirimikarb 

rovarölõ szer 

(granulátum) 

levéltetvek 0,25-03 kg/ha 21 0,50 III. Syngenta 

(CH) 

04.2/3608-2/2014(2019.12.31) 

30. PREVICUR 

ENERGY  

530 g/l 

propamokarb + 

310 g/l 

foszetil-Al 

(efozit-Al) 

gombaölő szer 

(SL) 

egyéb palánta-

dőlést okozó 

gombabetagség

ek 

1 liter /25-30 

m3 (vízágy) 

  

  II. Bayer (FR) 04.2/650-1/2014 (2017.04.30) 

31. PYRINEX 25 CS  250 g/l 

klórpirifosz 

rovarölő szer 

(folyékony, 

mikrokapszula) 

dohánytripsz, 

bagolylepke 

lárva 

2 liter/ha 

(legkésőbb, 

június első 

hetéig) 

nk 0,5 I. Adama 

Hungary 

04.2/11561-1/2014 

(2016.06.30) 
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Ssz. Szer neve Hatóanyag Szer típusa Károsító Dózis É.v.i. 

COREST

A GRL 

(ppm) 

Forg. 

kat. 
Gyártó 

Engedélyokirat száma, 

érvényessége 

32. PYRINEX 48 EC  480 g/l 

klórpirifosz 

rovarölő szer 

(folyékony) 

dohánytripsz, 

bagolylepke 

lárva 

5,0-6,0 li-

ter/ha 

talajkezelésss

el teljes felü-

letre, 2 li-

ter/ha sorke-

zeléssel (leg-

később, júni-

us első heté-

ig) 

nk 0,5 I Adama 

Hungary 

04.2/11562-1/2014 

(2016.06.30) 

33. RIDOMIL GOLD 

MZ 68 WG  

64 % 

mankoceb 

(640 gr/kg)+ 4 

% mefenoxam 

(38,8 gr/kg 

metalaxil-M) 

gombaölõ szer peronoszpóra 2,5 kg/ha 28 5,0/2,0 II. - 

III. 

Syngenta 

Crop 

Protection 

04.2/2774-1/2012 

(2022.10.31) 

34. ROYAL MH-30  250 g/l 

maleinsav-

hidrazid (K só) 

(186,5 gr/l 

maleinsav-

hidrazid) 

kacsgátló szer 

(folyékony) 

kacsgátlás 15-17,5 l/ha 30 80,00 III. Crompton 

(IT) 

02.5/447/1/2010 (2019.12.31) 

35. ROYALTAC  78,4 % n-

dekanol 

kacsgátló szer 

(folyékony) 

kacsgátlás 18-24 l/ha nk   III. Crompton 

(IT) 

04.2/5671-2/2012 

(2018.07.31) 

36. SHARPEN 330 EC  330 g/l 

pendimetalin 

gyomirtó szer 

(EC) 

magról kelő 

egy- és kétszikű 

gyomok,/ kacs-

gátlás 

4-6 l/ha / 

1,5% oldat 

nk 5,00 III. Sharda 

Hungary 

04.2/1213-1/2013 

(2018.07.31) 

37. SPILAN 20 SG 20 % 

acetamiprid 

rovarölõ szer 

(por alakú) 

dohánytripsz, 

levéltetvek 

1,25 - 0,4 

kg/ha 

35 2,50 III. Nippon 

Soda (JP) 

04.2/2679-2/2011 
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Ssz. Szer neve Hatóanyag Szer típusa Károsító Dózis É.v.i. 

COREST

A GRL 

(ppm) 

Forg. 

kat. 
Gyártó 

Engedélyokirat száma, 

érvényessége 

38. STOMP AQUA 455 g/l 

pendimetalin 

gyomirtó szer 

(EC) 

magról kelő 

egy- és kétszikű 

gyomok,/ kacs-

gátlás 

3,5 l/ha / 

1,1% oldat 

nk 5,00 III. BASF 

(DE) < 

BASF 

Hungaria 

Kft. (HU) 

04.2/8740-1/2015 

39. STOMP SUPER  330 g/l 

pendimetalin 

gyomirtó szer 

(EC) 

magról kelő 

egy- és kétszikű 

gyomok,/ kacs-

gátlás 

4-6 l/ha / 

1,5% oldat 

nk 5,00 III. BASF 

(DE) < 

BASF 

Hungaria 

Kft. (HU) 

04.2/1728-1/2014 

(2018.12.31) 

40. TEPPEKI  500 g/kg 

flonikamid 

rovarölő szer 

(vízben 

diszpergálható 

gran.) 

levéltetvek 0,14 kgHa nk   III. ISK 

Bioscience

s Europe 

(BE) 

04.2/2186-1/2013 

(2018.04.30) 

41. SZEXFEROMON 

CSAPDÁK  

szexferomonok Agrotis 

Segetum 

(Csalomon 46), 

Scotia Segetum 

(Csalomon 31) 

Vetési bagoly-

lepke, Gyapot-

tok bagolylepke 

        MTA NKI 15533/1985 (15061/2003, 

47218/2004, össz./) 

42. VONDOZEB DG  75 % 

mankoceb 

(750 gr/kg) 

gombaölõ szer 

(granulátum) 

peronoszpóra 2,1 kg/ha 21 5,00 II. - 

III. 

Cerexagri 

(FR) 

04.2/2813-1/2012 

(2022.06.30) 

43. WEST 200 SL 200 g/l 

imidakloprid 

rovarölõ szer 

(folyékony) 

levéltetvek, 

talajlakó kárte-

vők, 

dohánytripsz, 

fitofág polos-

kák 

0,25 l/ha  14 5,00 II. Adama 

Hungary 

04.2/3263-1/2013 

 

 


