
Tájékoztató 

az  ULT Magyarország Zrt. 

három éves (2018-2019-2020) 

termeltetési programjáról 

2018. február 1.



2016. februárban előre jelzett 

kilátások: 
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)



Készletproblémák kezelése

A 2016. évi terméstől a magyar dohány feldolgozása a

Deltafina olaszországi üzemeiben történik:

Virginia: Assisi üzem

Burley: Francolise üzem

A magyar dohánynak az „európai dohány” keverékbe

történő integrációjával megoldódtak a korábbi piaci

nehézségek, termesztési korlátok.



2016-2017 években megtermelt és 

felvásárolt dohánymennyiségek: 

2016:

Virginia: 1.698 hektár 3.428 tonna

Burley: 525 hektár 1.225 tonna

2017:

Virginia: 1.770 hektár 3.637 tonna

Burley: 541 hektár 1.250 tonna



ULT Magyaroszág Zrt. által termeltetett
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ULT Magyarország Zrt. által termeltetett

Burley dohány termesztési adatok

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Várható

2781 2649 2569 2506
1975

1225 1250

adatok tonnában



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 három éves szerződés 

biztosításával a hazai dohányágazat egyben tartása.

• A NYIDOTER Kft szakmai és anyagi támogatása.

• Együttműködés a termelőkkel az új CAP ciklusban 

biztosítható dohánytermesztési támogatás elnyerése 

érdekében.



2018-2019-2020 évekre 3 éves 

termesztési szerződés kötése 

minden termelőnkkel:

Virginia: 2.000 hektár 4.000 tonna

Burley: 500 hektár 1.000 tonna

A három évre vállalt szerződéses 

kötelezettségeit megtartva, az ULT 

Magyarország Zrt. minden évben egyeztet a 

dohánytermesztés aktuális feltételeiről a 

MADOSZ delegált képviselőivel minden 

termelési ciklust megelőzően!



ULT Magyaroszág Zrt. által termeltetett 

és tervezett

Virginia dohány termesztési adatok
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ULT Magyarország Zrt. által termeltetett 

és tervezett

Burley dohány termesztési adatok
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 Három éves termesztési szerződés kötése a meghirdetett

támogatási ciklus végéig.

 2018: +3% alapáremelés

 2019: + infláció követő alapáremelés

 2020: + infláció követő alapáremelés

 2018-2020: felár rendszer megtartása, az 1.350kg/ha - 2.800 kg/ha

közötti mennyiségre 160%-os felár biztosítása

 2018-as terméstől új, egyszerűsített minősítési rendszer

alkalmazása. 5 felvásárlási osztály és az osztályonkénti törési

övezetek közötti árkülönbség megszüntetése.

 2018-ban az árbevétel növelő intézkedések átlagos

hatása: +10 - 15%-os dohány árbevétel növekmény

ULT Magyarország Zrt. VIRGINIA termelői 

árbevétel növelő intézkedései 

2018-2020. között:



• Három éves termesztési szerződés kötése a meghirdetett

támogatási ciklus végéig.

• Termelési korlátozás megszüntetése.

• 2018: +3% alapár emelés

• 2019 – 2020 alapáremelés az akkori piaci lehetőségek alapján.

• 2018-2020: felár rendszer megtartása, az 1.350 kg/ha - 2.500 kg/ha

közötti mennyiségre 160%-os felár biztosítása

• 2018-as terméstől új, egyszerűsített minősítési rendszer

alkalmazása. 4 felvásárlási osztály és az osztályonkénti törési

övezetek közötti árkülönbség megszüntetése.

2018-ban az árbevétel növelő intézkedések átlagos

hatása: +10 %-os dohány árbevétel növekmény

ULT Magyarország Zrt. BURLEY termelői 

árbevétel növelő intézkedései 2018-2020. 

között



Köszönöm a figyelmet.


