
Dohánytermelői Fórum

ULT Magyarország Kft – NYIDOTER Kft 

2019. február 8.



a.) Ha a kormányzattal történt egyeztetések

eredményesek lesznek:

Virginia: 2.400 hektár, 5.500 tonna

Burley: 1.150 hektár, 2.500 tonna

b.) Multinacionális vevők hiányában:

Virginia: 1.000 hektár, 2.000 tonna

Burley: megszűnik

(Forrás: 2016. február 16-i Termelői Fórum)

2016. februárban előre jelzett 

pesszimista kilátások: 



• 2016 nyara: Megszűnt a magyarországi dohányok feldolgozása 

Nyíregyházán.

• 2016 július: Struktúrájában átalakult az ULT Magyarország Zrt.

• 2016 szeptember: A Nyidoter Kft megújult, átalakult.

• 2016 november: Folyamatosan alakították ki a Universal Európa kollégái 

az FCV és BLY „EU dohány keveréket”, melyben a magyar dohány 

sikeresen került beintegrálásra, így annak új piacot biztosítottunk.

• 2016 december: Assisiben elindul a magyar FCV feldolgozása.

• 2017 január: Francoliseben elindul a magyar BLY feldolgozása.

• 2018 január – február: A termelőinkkel három éves termesztési szerződést 

kötöttünk 2018-2019-2020 évekre. A magyar dohány piaca stabilizálódott!

• 2018 április: Az ULT Magyarország Zrt jogfolytonossággal átalakult, 

korlátolt felelősségű társasággá, ULT Magyarország Kft néven.

Az elmúlt három év változásai: 



ULT Magyarország Kft. által felvásárolt

Virginia dohány mennyiségek (2011-2018)
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Assisi, FCV feldolgozó üzem



ULT Magyarország Kft. által felvásárolt

Burley dohány mennyiségek (2011-2018)
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Francolise, BLY feldolgozó üzem



2019-2020 évekre, a 3 éves termesztési 

szerződésünket fenntartjuk és betartatjuk  minden 

termelőnkkel:

FCV: 1.605 hektár 3.350 tonna

BLY: 503 hektár 982 tonna
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A magyarországi dohányágazatot érintő 

legfontosabb kérdések és tényezők:

• A magyarországi dohánytermesztés külső támogatás nélkül, piaci alapon nem 

tartható fenn! 

• 2019 – 2020 ciklusra a támogatás meghirdetett és biztosított a Magyar Kormány 

részéről.

• A 2019 – 2020-as termelés, feltehetőleg alapját képzi majd az új támogatási évek 

leendőbeli „termelői kvótáinak”. (bázisévek)

• Az új CAP bevezetése előre láthatólag késik. Az új CAP bevezetésig a jelenlegi 

rendszer megy tovább. 

• A Magyar Kormány elismeri az ágazat „kifehérített” foglalkoztatását, ezért 

továbbra is támogatni kívánja a valós dohánytermesztést.

• 2018-ban csökkent a „történelmi bázis” alapú támogatás a „de minimis” támogatás 

javára.  A Magyar Kormány ezzel erősíti meg, hogy a valós érték előállítást helyezi 

előtérbe. Ez a folyamat tovább folytatódik majd.

• A termesztést abbahagyó termelők, akik sikeresen végrehajtották a szerkezet 

átalakítást, feltehetőleg kiesnek a támogatási rendszerből az új CAP 

bevezetésekor.
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A magyarországi dohányágazatot érintő 

legfontosabb kérdések és tényezők:

• Az ágazat szereplőinek átlag életkora folyamatosan növekszik, az utánpótlás, 

fiatalítás nem biztosított. A fiatalok a családi gazdaságokat nem szívesen viszik 

tovább.

• Az input anyagok beszerzési árai folyamatosan emelkednek. (növényvédőszer, 

műtrágya, palántanevelési anyagok, energia, stb)

• Az elérhető szezonális foglalkoztatottak száma folyamatosan csökken, az 

elvégzett munka minősége romlik. 

• A foglalkoztatás költségei drasztikusan emelkednek.

• A dohánytermesztési ágazat jövedelemtermelő pozíciója folyamatosan romlik az 

ellátási lánc minden szakaszában (termelő, elsődleges feldolgozó)

• A belső tartalékok (hatékonyság, logikus költség takarékosság) kifogyóban 

vannak.



Hosszú távú céljaink:

• A magyar dohánytermeltetés hosszú távú fenntartása.

• A közös célok és érdekek figyelembe vétele a fenntartható 

dohánytermesztés érdekében.

• Korrekt szerződéses kapcsolat, kiszámítható piaci jelenlét.

• A dohánytermelőknek több éves szerződés biztosításával a 

hazai dohányágazat fenntartása. (FCV + BLY)

• A NYIDOTER Kft szakmai és anyagi támogatása.

• Együttműködés a AGRÁR Minisztériummal, NAK-kal és a 

MADOSZ-szal az új CAP ciklusban biztosítható 

dohánytermesztési támogatás elnyerése érdekében.



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


