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Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft közös akcióterve a  
2023-as termesztési évtől az idegenanyag mentesítési programjához. 

 
(Készült a 2018-ban frissített akcióterv alapján.) 

 
Bevezetés: 
 
A dohánypiac minden szereplője egységesen alkalmazza a „Sustainable Tobacco Program” 
(Fenntartható Dohánytermesztés Program) minden elemét. A program egyik kiemelt része 
az idegen anyag mentes (NTRM) dohány előállítására vonatkozó fejezet.  Az ULT 
Magyarország KFT és a NYIDOTER Kft által megtermeltetett és felvásárolt dohányok 
minden tételének meg kell felelnie az STP ezen belül a „Tiszta Dohány” elvárásainak, 
melyek az alábbiak: 
 

 Csak azok a fajták termeszthetőek, melyek hagyományos nemesítési eljárások útján 
lettek előállítva. A genetikailag módosított fajták termesztése tilos! 

 A termeltetőnek és a feldolgozónak biztosítania kell a dohány beazonosíthatóságát és 
nyomon követhetőségét a termesztés helyétől a készáru csomagolásáig. 

 A termesztéstechnológia során a termesztőnek a jó agronómiai gyakorlatot kell 
alkalmaznia, mely betartásáról a termeltető agronómusának folyamatosan meg kell 
győződnie. 

 Az ültetvényeket az egész tenyészidőszakban gyommentesen kell tartani, hogy a 
betakarított dohány a szántóföldről bekerült gyomnövény maradványokkal ne legyen 
szennyezett. Ez különös tekintettel érvényes a gépi betakarítást alkalmazó termelőkre! 

 Csak a dohányban engedélyezett növényvédő szerek használhatóak fel a dohány 
növényvédelmére, kizárólag az engedélyezési okiratban meghatározott feltételeknek 
megfelelően. 

 A tetejezett ültetvényekben kacsmentes állapotot biztosító kémiai vagy mechanikai 
kacsmentesítést kell alkalmazni, hogy az értékesítésre felkínált dohányok kaccsal ne 
legyenek szennyezettek! 

 A termesztési folyamatnak ellenőrzöttnek és dokumentáltnak kell lennie. Ezt 
biztosítják a folyamatos farmlátogatások (tervezett és nem tervezett) valamint a 
MobiLeaf szoftverrel történő adatgyűjtések. 

 A termelő által értékesítésre felajánlott dohánynak mindennemű idegen anyagtól 
mentesnek kell lennie, így a megszárított dohányok manipulálásánál, tárolásánál és 
szállításánál különös figyelmet kell erre fordítani. 

 
A dohánytermeltetés és felvásárlás során a „Tiszta Dohány” elvárásokon belül a legfontosabb 
terület, amelyre figyelnünk kell, az az „NTRM”, idegen anyag mentes leveles dohány 
biztosítása.  
(non tobacco related materials, nem dohány eredetű anyagok, későbbiekben: idegen anyag).   
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Az alábbi Akcióterv segít a munkánkban, hogy a feldolgozó ipari igényeknek meg tudjunk 
felelni az idegen anyag mentes, leveles dohány biztosításának területén. Az ULT 
Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft közös agronómiai akcióterve (termesztés és 
felvásárlás) szerves részét képezi az STP komplex megvalósításának és megfelelő 
alkalmazásának.  
 
Az NTRM szennyezéssel szembeni „Zéró Tolerancia” az UNIVERSAL CORPORATION 
valamennyi működési egységére érvényes és következetesen betartandó elvárás. Lényege, 
hogy az értékesítésre felkínált termelői dohányok minősítésénél, a felvásárlást kizáró 
körülmény, az értékesítésre felajánlott termelői dohány idegen anyag szennyeződése. Ez azt 
jelenti, hogy idegen anyaggal szennyezett dohányok felvásárlását el kell utasítani, azokat a 
termelők telephelyére a saját költségükön vissza kell szállítani a tételek újbóli elválogatására. 
 
 
Az akciótervnek az alábbi területekre kell kiterjednie: 
 
 Az idegen anyagok körének, azok forrásának meghatározása. 
 
 A termelőkkel szembeni elvárások egyértelmű meghatározása az éves termesztési 

szerződésben, az idegen anyag mentes termelői dohány biztosításának érdekében. 
 
 A dohánytermelőket és az alkalmazottakat megfelelően tájékoztatni kell a 

követelményekről és a feladatokról.  
 

 A termelők megfelelő tájékoztatása érdekében minden szerződött termelőt levélben 
keresünk meg. 

 
 Az egyes technológiai lépések (munkafolyamatok) folyamatos ellenőrzése, az estleges 

hiányosságok pótoltatása, a hibák megszüntetése.  
 
 Meg kell határozni és kellőképpen dokumentálni kell a dohánytermesztési és csomagolási 

folyamat ellenőrzési pontjait valamint az ellenőrzések gyakoriságát. 
 

 Folyamatos farmlátogatás, adatgyűjtés (MobiLeaf) és a tapasztalt hibák kijavítása. 
 
 
A legfőbb idegen anyagforrások: 
               

               (Dohányfarm, szállítás, felvásárlás, raktározás, feldolgozás) 
 
 

 Homok és kövek.  
 Gyomok, egyéb növényi eredetű szennyeződések. 
 Rovarok. 
 Dohánykacsok, szármaradványok. 
 Zsineg (természetes vagy műanyag). 
 A szárítókhoz használt szigetelőanyagok (poliuretán hab). 
 Cigarettacsikkek, műanyag poharak, élelmiszercsomagoló anyagok. 
 Fa- és fémdarabok, cement. 
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 Ruha és kesztyű és más személyes holmik darabjai. 
 Olajszennyeződés. 
 Csomagoló anyagok. 
 A dohányfarmokon és a feldolgozó üzemben található technológiai berendezések egyéb 

darabjai.  
 Minden egyéb dohányon kívüli szerves anyagok.  
 Minden egyéb dohányon kívüli szervetlen anyagok.  
 
 
 
Éves termesztési szerződés: 
 
Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft agronómiája részéről a vevői igények és 
elvárások alapján az adott termesztési év megkezdése előtt kidolgoztuk a közös termesztési 
politikánkat. A termesztési szerződést a termesztési politikánk részeként készíttettük el, mely 
2023-tól több termesztési évre vonatkozik. Az éves termesztési szerződés tartalmazza az 
idegen anyag mentes dohánytermesztés minden fontos követelményét, mely értelmében: 
 
„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 anyaggal szennyezet (NTRM, idegenanyag) a felvásárlás helyéről 

visszaküldésre kerül a termelő költségén, annak telephelyére további válogatásra, 

idegenanyag mentesítésre. Az ilyen tételek után a Termelői Csoport a termelőnek fuvar 

költségtérítést nem fizet. Szervezett fuvar esetén a beszállítás és a hazaszállítás költséget a 

termelőnek kell megtéríteni a fuvarozást végző vállalkozásnak. A szervezett fuvarral történő 

hazaszállítás költsége a termelő számláján termelői tartozásként kerül elővezetésre.” 

 

 

 

Dohánytermesztés, termesztés technológia 
   
 

 A termeltető és az elsődleges feldolgozó feladatai: 
 
Az ULT Magyarország Kft agronómiai igazgatója és kollégái, valamint a NYIDOTER Kft 
ügyvezetője és agronómusai szorosan együttműködnek a teljes termesztési szezonban a 
termesztés minden területén, a két cég között lévő együttműködési megállapodás értelmében. 
 
Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft agronómiai szaktanácsadói folyamatosan 
ellenőrzik az ellátási lánc termelői részét az idegen anyag mentes termesztés és termék 
előállítás biztosítása érdekében. A hiányosságokról a termelőt a helyszínen tájékoztatják, erről 
a helyszínen feljegyzést készítenek. Ezeken a látogatásokon a NYIDOTER Kft agronómusai a 
MobiLeaf program segítségével végzik el a farmokon tapasztaltak dokumentálását. 
 
A két agronómiai csoport az alábbi eszközökkel irányítja és ellenőrzi a termelők munkáját az 
idegen anyag mentesítés területén: 
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 A NYIDOTER Kft agronómusai a szerződéskötéskor felhívják a termelőik figyelmét a 
szerződésben megfogalmazott elvárásokra, valamint a termelői kötelezettségekre az 
idegen anyag mentes dohány biztosítása érdekében. 

 Az ULT Magyarország Kft agronómiája tájékoztató anyagot készít az NTRM programmal 
és a termelői megfeleléssel kapcsolatosan specifikusan az FCV és BLY 
dohánytermelőknek. Az anyagot névre szólóan postázzák a szerződött termelőknek. 

 Az ULT Magyarország Kft felvásárlója és a NYIDOTER Kft agronómusai folyamatosan 
látogatják a termelőket a termelés minden fázisában.  

 A dohányföldeken ellenőrzik az ültetvények gyommentességét, felhívják a termelők 
figyelmét a hiányosságok pótlására. 

 Ismertetik a helyes kacsgátlási technológiát a termelőikkel, majd visszaellenőrzik annak 
végrehajtását és az ültetvények kacsmentességét. Az esetleges technológiai hibák 
kijavítására javaslatot tesznek. 

 A farmon tapasztalt NTRM megállapításaikat a MobiLeaf program segítségével 
dokumentálják. 

 Felhívják a termelők figyelmét, hogy a letört dohánylevelek ne érintkezzenek a talajjal, 
mert azok homoktartalma nagymértékben növekszik.  

 A szárítók szigetelését ellenőrizik, felhívják a termelők figyelmét a hibák kijavításának 
helyes módjára.  

 A dohánylevelek válogatásánál ellenőrzik a válogatóhelyek tisztaságát, a válogató 
asztalok és a rosták meglétét. 

 Azokban az esetekben, ha olyan mértékű szabálytalanságot észlelnek (prompt action 

issue), amely veszélyezteti az NTRM mentes dohány biztosítását, azonnal megszüntetik a 
termelői gyakorlatot és javító intézkedést kezdeményeznek. 

 Beszállítás előtt szúrópróbaszerűen ellenőrzik a bebálázott dohányok idegen anyag 
mentességét. 

 Szállítás előtt a járművek felületének tisztaságát, szennyeződés mentességét ellenőrizik. 
 A felvásárlás során az idegen anyagot tartalmazó dohánybálákat a felvásárló visszaküldi a 

termelőhöz átválogatásra. 
 Az ULT Magyarország Kft felvásárlója tájékoztatja a NYIDOTER Kft illetékes 

agronómusát a körzetéhez tartozó termelői válogatási problémáiról. 
 Az NTRM és válogatási hibákról digitális felvételeket készítenek a felvásárlási 

telephelyen és azokat tájékoztatási jelleggel megküldik a dohánytermelőnek. 
 A NYIDOTER Kft agronómusa felkeresi a termelőt és ellenőrzi annak az újbóli válogatási 

munkáját. 
 A NYIDOTER Kft agronómusa csak abban az esetben adja ki újból beszállítási 

engedélyét a korábban idegen anyag tartalma miatt visszaküldött dohányra, ha annak 
idegenanyag mentességéről személyesen meggyőződött. 

 
 
 
A végrehajtásért felelősek:     ULT Magyarország Kft agronómiai igazgató,  
                                                           NYIDOTER Kft ügyvezető 
 
A feladatot végrehajtják:                ULT Magyarország Kft felvásárlója,  
                                                           NYIDOTER Kft agronómusai 
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 A termelő feladatai, kötelességei: 
 
 
A termelőknek az alábbi módon kell, hogy biztosítják a megtermelt dohányuk idegen anyag 
mentességét: 
 
 
 A termesztési szerződésben előírt feltételeknek a termesztés során folyamatosan meg kell 

felelniük.  
 Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft részéről tett észrevételeket figyelembe 

kell vennie, a feltárt hiányosságok kijavítását, pótlását azonnal meg kell tennie. 
 Folyamatosan gyommentes állapotot kötelesek biztosítani az ültetvényeikben, valamint az 

azokat övező művelő utakon a jó agronómiai gyakorlatnak megfelelően. 
 A tetejezést és a kacsgátlást úgy kell végre hajtania, hogy az ültetvénye a betakarítás 

végéig kacsmentes állapotban legyen.  
 A betakarítás és egyéb manipuláció során a dohánylevelek nem érintkezhetnek a talajjal. 
 Szárítás előtt a szárítók belsejét meg kell tisztítania minden idegen anyagtól. 
 A szárítók szigetelését ellenőriznie kell és az esetleges szigetelési hibákat ki kell javítania. 

Erre a célra nem használhat fel poliuretán habot. 
 A dohánylevelek válogatását csak speciális válogató asztalokon végezheti.  
 A munkaterületet tisztán kell tartani és a padlóról összegyűjtött dohányleveleket át kell 

rostálni. 
 Csak válogatott, idegen anyagtól mentes dohányokat bálázhat be és kínálhat fel a 

szerződött megrendelőinek. (NYIDOTER Kft, ULT Magyarország Kft) 
 Szállítás előtt a járműve felületének tisztaságát ellenőriznie kell, ha az szennyezet, a 

szennyeződés el kell távolítania. 
 Külön helyiséget kell biztosítani dohányzás és étkezés céljára. 
 Közreműködőnek kell lennie az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft 

alkalmazottjaival, azok ajánlásait, utasításait be kell tartania. 
 Közreműködőnek kell lennie a MobiLeaf adatgyűjtés során. 
 A felvásárlásról idegen anyag tartalma miatt visszaküldött dohányát újból át kell 

válogatnia, mentesítenie kell minden szennyeződéstől. A válogatást befejezve 
tájékoztatnia kell a NYIDOTER Kft agronómusát, hogy a dohányát újból ellenőrizze le.  
 

 
A végrehajtásért felelősek:     ULT Magyarország Kft agronómiai igazgató,  
                                                           NYIDOTER Kft ügyvezető, agronómusok 
 
A feladatot végrehajtják:                A NYIDOTER Kft szerződött dohánytermelői 
                                                           ULT Magyarország Kft felvásárlója 
 
 
Dohánybeszállítás a felvásárló helyre 
 
A központi felvásárlás nyíregyházi telepére a dohányukat a termelők saját fuvareszközükkel, 
vagy az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft által szervezett fuvarral juttatják be. 
Saját fuvar esetén a termelő felelőssége a szennyeződésmentes fuvareszköz biztosítása a 
korábban meghatározottak szerint. Szervezett fuvarnál az ULT Magyarország Kft felvásárlási 
munkatársa (lerakodást végző targonca vezető)  és a NYIDOTER Kft ügyvezetője közösen 
végzik a megfelelő fuvareszköz biztosítását, ellenőrzését. Minden dohányszállításra biztosított 
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külső szolgáltató üzemeltetésében lévő fuvareszközt ellenőrizni kell a felvásárlási szezon 
megkezdése előtt, majd szúrópróbaszerűen a felvásárlás folyamán. A nem megfelelő, 
szennyezett rakterű eszközöket ki kell vonni a szállítmányozásból.  
 
 
Az ellenőrzésekért felelősek:     ULT Magyarország Zrt, lerakást végző targonca vezető,  
                                                           
                                                           NYIDOTER Kft ügyvezető 
 
 
 
Dohányfelvásárlás 
 
A dohányfelvásárlás az a legfontosabb és a legutolsó ellenőrzési pont, ahol kiszűrhető az 
idegen anyaggal szennyezett termelői dohány. Itt akadályozható meg, hogy a rendszerünkbe 
bekerüljön bármilyen idegen anyaggal szennyezett dohány. 
 
Az ULT Magyarország Kft szakmai vezetése minden termesztési évre elkészíti a felvásárlási 
programját és elvárásait a felvásárlási szervezeti egység részére, a vevői követelmények, az 
aktuális dohánytermesztési év sajátos jellemzői és a felvásárlási minőségrendszer 
figyelembevételével.  
 
Az éves közös ellenőrzési munkának köszönhetően naprakész információkkal rendelkezik az 
ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft minden egyes termelőről. Ez a megszerzett 
ismeretanyag lehetővé teszi a felvásárlás során a dohányok célirányos ellenőrzését, a 
válogatási hibák feltárását, valamint az idegen anyaggal szennyezett tételek jobb kiszűrését. 
 
A legjobb agronómusi munka ellenére is előfordulhat, hogy egyes termelők dohánya nem 
felel meg az elvárásoknak az idegen anyag mentesség tekintetében. A felvásárlásnál ezeket a 
legnagyobb körültekintéssel és szigorral ki kell szűrni. Ezen a területen javítanunk kell a 
munkánkat és a hatékonyságunkat, melyet a korábbi felvásárlási szezonok tapasztalatai 
megerősítenek. Nem lehetünk elnézőek, nem tehetünk egyetlen egy esetben sem kivételt.  
Az idegen anyaggal szennyezett dohányokat vissza kell küldeni a termelőnek újbóli 
elválogatásra. A felvásárlás folyamán ezeknél a termelőknél az ellenőrzést fokozni kell, hogy 
elkerüljük a nem kívánatos tételek átvételét! 
 
 
A dohányok visszaküldéséért felelős:       ULT Magyarország Kft felvásárlási telep vezetője 
 
Az idegen anyag kiszűréséért felelős:       ULT Magyarország Kft felvásárlója 
 
Az újraválogatásért felelős:                      NYIDOTER Kft ügyvezető, agronómusok  
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Raktározás, kiszállítás a feldolgozó üzembe 
 
A leveles dohányok feldolgozás előtti raktározása és a feldolgozó üzembe történő kiszállítása 
során sem érintkezhet a dohányanyag különböző szennyezési forrásokkal. Ezt tiszta és 
nedvesség mentes raktár körülményekkel, valamint megfelelő tisztaságú és beázás mentes 
szállító járművekkel lehet biztosítani. 
 
A raktározásáért és kiszállításáért felelős: ULT Magyarország Kft felvásárlási telep 
vezetője 
 
Az ellenőrzésekért felelősek:                       ULT Magyarország Kft agronómiai igazgatója 
 
 
 
Az olaszországi feldolgozó üzemekben történő feldolgozás során az alábbi intézkedésekkel 
lehet a megfelelő visszacsatolást elvégezni a termelők felé: 
 
 A nyersanyagraktár területfelelőse ellenőrzi, hogy minden bálán rajta van-e a termelői 

címke.  
 A keverékfelelős és a feladásnál dolgozó területfelelős ellenőrzi a kibontott bálákat és 

ellenőrzi, hogy a kézikocsikon lévő bálákon rajta van-e a címke. 
 A szállítószalag rakodók a feladás során ellenőrzik a bálák idegen anyag tartalmát és a 

talált idegen anyagot elkülönítik, vagy a bálákat kizárják a feladásból. 
 A keverékfelelős visszakeresi, hogy mely termelők bálái tartalmaznak idegen anyagot. 
 Értesíti az ULT Magyarország Kft agronómiai igazgatóját, aki tájékoztatja a NYIDOTER 

Kft ügyvezetőjét, hogy mely termelők báláiban találtak idegen anyagokat.  
 A NYIDOTER Kft agronómusai az érintett farmokon megteszik a szükséges lépéseket. 
 A két feldolgozó üzem (Deltafina Assisi, Deltafina Francolise) ellenőrzi a felvásárolt 

dohányok idegen anyag tartalmát a teljes felvásárlási és feldolgozási szezon folyamán, és 
a talált idegen anyagokról tájékoztatja az agronómiai csoportot. 

 
 
 
Nyíregyháza, 2023. Február 20.   
 
 
 
 
 
 ….…………………………………………                     …………………………………… 
ULT Magyarország Kft agronómiai igazgató                        NYIDOTER Kft ügyvezető 
 
 


