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SUSTAINABLE TOBACCO PROGRAMME (STP)



STP Program

Egy olyan elvárási rendszer, amelyet a dohányterméket

vásárló multinacionális cégek alkalmaznak a beszállítóik

felé (beszállítók: termelők és elsődleges feldolgozók)

A magyar dohány európai dohánykeverékbe történő

beintegrálásának feltétele a szigorú minőségi

követelményeknek való megfelelés mind a termelő, mind a

termeltető cég részéről

A magyar dohány stabil és kiszámítható 

ELADHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELE.



Fenntartható Dohánytermesztési 

Program

• Adatgyűjtés az STP program szerint három 

témakörben:

Termesztés

Környezet

Foglalkoztatás

• Megfelelés: az agronómusok iránymutatásának 

betartása



1. PILLÉR – DOHÁNYTERMESZTÉS

• Fajta- és vetőmag használat

• Ajánlott termesztéstechnológia betartása
o talajvizsgálat, tápanyagpótlás

o palántanevelés

o tetejezés, kacsgátlás, szárítás, válogatás

• Integrált növényvédelem (IPM)

• Szárított dohány idegen anyag mentessége 

(NTRM)

• Eredményes farm gazdálkodás



2. PILLÉR – KÖRNYEZETVÉDELEM

CÉL: Dohánytermesztést körülvevő környezet eredeti állapotának 

fenntartása

 Víz és talaj védelme

 Dohánytermesztés során keletkezett káros anyagok csökkentése

 Hulladékgazdálkodás a farmon

 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése

 Biodiverzitás (élő környezet sokszínűségének) megőrzése

 Fenntartható forrásból származó anyagok alkalmazása



3. PILLÉR – ALP: FOGLALKOZTATÁS

1. Gyerekmunka tilalma

2. Kényszermunka tilalma

3. Biztonságos munkakörülmények

4. Tisztességes bánásmód (diszkrimináció-

mentesség)

5. Munkavállalói jogok szabad érvényesítése

6. Jövedelem, munkaidő, juttatások szabályozása

7. Vonatkozó törvényeknek való megfelelés



2018-ban megtett lépések I.

• Kockázatelemzés elvégzése, kiemelt képzési és 

ellenőrzési témakörök meghatározása

• Jó Agronómiai Gyakorlat (GAP), termesztés 

technológia kidolgozása

• Dohánytermelők képzése (csoportos ill. egyéni 

látogatások alkalmával)

• Nem bejelentett látogatások (termelők 5%-nál) 

• követelményeknek való megfelelés ellenőrzése 

• tapasztalatok dokumentálása

• helytelen termelői gyakorlat esetén javaslat a követendő 

gyakorlatra



2018-ban megtett lépések II.

• Tájékoztató poszterek, szóróanyagok összeállítása a

termelők részére a jogkövető magatartás és biztonságos

munkavégzése érdekében:

• Farm Biztonság

• Növényvédelmi óvintézkedések 

• Mezőgazdasági foglalkoztatási gyakorlatok (ALP)

• Zöld dohány betegség

• Ajánlás készítése a termelőnél képződött hulladék 

kezelésére

• Üres növényvédőszeres göngyöleg visszavétele

• Palántanevelő tálcák szakszerű megsemmisítése



2018-ban megtett lépések III.

• 2018. november 30. - Saját önértékelésünk 

elkészítése és elküldése a multinacionális 

cigarettagyárak felé

• Termelői költségek monitorozására alkalmas 

számítási módszer kidolgozása, közzététele a 

www.nyidoter.hu weboldalon

http://www.nyidoter.hu/


2019. Termesztési év

• Folyamatos adatgyűjtés a MobiLeaf-en keresztül az 

egész termesztési évben, technikusi képzések

• Helyszíni ellenőrzések folytatása (technikus ill. be nem 

jelentett látogatások)

• Általános STP tájékoztató füzet összeállítása

• „Hulladékgazdálkodás a farmon” tájékoztató anyag 

kiosztása

• Termelői STP képzés megszervezése 2019. tavaszán a 

„zöld könyv” megújításának alkalmával



Köszönöm a figyelmet.


