
 

 

Beszámoló a MADOSZ elnökségének 2020. évi munkájáról 

 

A kialakult helyzetben a tavalyi küldöttgyűléshez hasonlóan speciális beszámoló készítésére 

kényszerülünk, ismételten.   

 

1. Küldöttgyűlés  

 

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete előírásainak megfelelően 2020. május 07- 

május 22. között időben elektronikus úton megtartott küldöttgyűlésünk volt, miután a rendelet 

tiltotta a személyes megjelenéssel tartott küldöttgyűléseket. A küldöttgyűlés anyagait 

elektronikus úton küldtük ki, melyek az alábbiak voltak:  

 

- A szövetség elnökségének beszámolója a 2019. évben végzett munkájáról 

- A szövetség ellenőrző bizottságának jelentése a 2019-évben végzett munkájáról 

- A szövetség 2019-évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a szövetség mérleg- 

beszámolójának ismertetése 

 

A küldöttek a beszámolókat írásos formában szavazólapon fogadhatták vagy utasíthatták el. 

A küldöttgyűlés teljes anyaga szavazólappal 49 fő küldött részére lett megküldve elektronikus 

formában, mivel a küldöttek közül egy fő elhalálozott. A küldöttek részére a 15 napos szavazási 

határidőn belül két alkalommal került figyelem felhívó értesítés kiküldése. 2020. 05.22-én 16 

óráig 34 darab érvényes szavazat érkezett vissza, ebből 30 db szavazás elektronikus úton, 2 db 

postai úton és 2 db személyesen került a szövetséghez beküldésre, illetve átadásra. Sajnálatos, 

hogy 15 küldött az összes küldött 30 %-a nem élt a szavazás lehetőségével.  

 

A jegyzőkönyv készítésekor az Dr. Fehérvári János irodájában a jelenlévők a küldötteket 

adószámának ellenőrzésével a beazonosítási kötelezettségüknek eleget tettek.  

 

A visszaérkezett szavazatok maradéktalanul, valamennyi napirendi pontot elfogadták, mely 

alapján a küldöttgyűlés az alábbi határozatokat hozta egyhangúlag: 

 

1/2020.(V.25.) számú K.gy. határozat 

A küldöttgyűlés a szövetség elnökségének beszámolóját a 2019 évben végzett munkájáról 

elfogadta. 

 

2/2020. (V.25.) számú K.gy. határozat 

A szövetség ellenőrző bizottságának jelentését a 2019 évben végzett munkájáról a 

küldöttgyűlés elfogadta. 

 

3/2020.(V.25.) számú K.gy. határozat 

A Küldöttgyűlés a szövetség 2019 évről szóló beszámolót, a szövetség egyszerűsített mérleg 

beszámolóját 55530 ezer Ft eszköz – forrás egyezőséggel, 7269 ezer Ft mérleg szerinti 

eredménnyel elfogadta. 



 

A 34 darab leadott igen szavazat mellet egy küldött az alábbi megjegyzés jegyzőkönyvbe 

foglalását kérte: 

 

„Az Elnökség beszámolójának 4. pontjában szereplő csekély összegű támogatások kérdésében 

a Burley dohányok esetében NEM tartom elfogadhatónak, hogy ismét más szabályozási és 

támogatási formát hoztak létre. A Burley kontra Virgina.” Ettől függetlenül a beszámolót 

elfogadja. 

 

A kiküldött napirendi pontok anyagaival kapcsolatban más észrevétel, megjegyzés vagy 

bejelentés nem történt. 

 

 

2. Elnökségi ülések 

  

Az elnökségi ülésekre is vonatkozott az a vészhelyzeti előírás, amit a kormány adott ki a 

járvánnyal kapcsolatban. Ezért ennek megfelelően meg kellett találni azt a megoldást, amellyel 

az elnökség a döntéseit meghozhatja és tájékozódni tud az ügyvezetés munkájáról.    

Öt alkalommal került sor elnökségi ülés megtartására. 

 

Az első és legfontosabb a küldöttgyűlés összehívásának előkészületeit voltak, amit 2020. 

március 16. írásos tájékoztatással és szavazással oldottunk meg, amely megfelelt az 

előírásoknak. 

 

2020. március 25-én ismét személyes jelenlétet nem igénylő elnökségi ülést tartottunk, amikor 

is az elnökség elfogadta azokat az anyagokat, amit a küldöttgyűlés elé kellett vinni, 

meghatározta a lebonyolítási rendet, olyan formában, hogy a személyes jelenlétet ne igényeljen 

az, és meghatározta a küldöttgyűlés összehívásának időpontját. 

 

2020. július 7-én a vészhelyzet fel volt oldva, így személyes jelenlét mellett lehetet az 

elnökségi ülést megtartani. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnökségi 

ülésén az alábbi témák kerültek megvitatásra  

1. A tevékenységi beszámoló, aktualitások / ügyvezetés  

2. Aktuális helyzetkép dohánytermelés terén / elnökségi tagok rövid beszámolója / 

3. Szentirmay Zoltán tájékoztatója 

4. Egyéb 

Az elnökség nem hozott ezen az ülésén határozatot. 

 

2020. szeptember 28-án a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnökségi ülésén 

az ügyvezetés beszámolója után, az elnökségi tagok számoltak be a 2020 évi 

dohánytermesztésüknél tapasztalt dolgokról, évjárat, foglalkoztatás, értékesítés, munkabérek 



stb. témákat érintve. Bár az elnökség határozatot nem hozott, de felszólította az ügyvezetést, 

hogy vizsgálja meg 2020 után a MOSZ-ból való kilépés lehetőségét. 

 

A következő elnökségi ülésre 2020. november 9-én került sor, ismét személyes jelenlét mellett. 

A tevékenységi beszámolót követően és a MOSZ témákat követően az alelnök beszámolt arról, 

hogy sajnálatos módon a magyar Európa Parlamenti többségben lévő képviselői ígérete ellenére 

nem támogatta azt az összeurópai dohánytermelő országok javaslatát, hogy a dohány is 

kaphasson közvetlen támogatást. Kevés szavazaton múlott annak a lehetősége, hogy a 

mezőgazdasági bizottság feladatul kapja a megvizsgálását a kérdésnek és a megoldását. 

Az elnökségi üléseken ebben az évben több alkalommal felvetődött a fiatalítás kérdése, ezen az 

ülésen is szóba jött, az elnök és az alelnök már ezt megelőzően eldöntötték és itt be is jelentették, 

a lemondásukat a tisztségről. Ugyancsak bejelentette a lemondását az elnökségi tagságáról Gál 

Mihály termelő. 

 

3. Támogatással kapcsolatos ügyek 

 

Az év közepén sajnálatosan már látszott, hogy ágazatunk képtelen lesz a már addig is 

bekövetkezett események következményeit kigazdálkodni ebben az évben, a magyar kormány 

által a foglakoztatás érdekében biztosított támogatás ellenére sem.  

Az Agrárminisztériumhoz fordulva kértük annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy a 

dohánytermelők is részesülhessenek egy kisebb összeggel - hektáronként 100 000 forint - a 

többi ágazathoz hasonlóan, a rendkívüli támogatásból, a koronavírus-járvány gazdasági 

hatásainak ellensúlyozása és az idei évben már elszenvedett időjárási károk kompenzálása 

céljából.   

Sajnálattal az Agrárminisztérium nem látta a lehetőségét, hogy más ágazatokhoz hasonlóan a 

dohányágazat is részesüljön külön támogatásban. 

 

4. Vírus helyzet  

 

A Szövetségünk, folyamatosan eleget tett azoknak a rendeletben előírt kötelezettségeinek és 

azoknak kéréseknek is, amelyek nem rendeletben írtak elő, de úgy ítéltük meg, hogy segíthetjük 

a vészhelyzetben a döntéshozók munkáját. Hetente készültek jelentések, az egész dohányipart 

összefogva. Sajnálatos módon a felvetett problémák és a kérdések megoldására senkitől nem 

kaptunk választ, sem segítséget. 

 

 

5. MADOSZ - Philip Morris pályázat 

 



2019. júniusában egy támogatási szerződés aláírására került sor a MADOSZ és Philip Morris 

között, amelynek tárgya a gyenge adottságú térségek dohánytermelői munkavállalók munka 

körülményeinek javítását célozta meg. Ennek keretében 2020 évben is egy újabb pályázat 

beadására került sor, amely 4,1 millió forint támogatást kapott. A program keretében újabb 

védőfelszerelésekkel együtt 40 db permetező beszerzésére került, amit újabb 40 termelő kapott 

meg, megkönnyítve ezzel a fóliasátorban történő növényvédelmi munkákat. 

A program továbbvitelét aztán a kialakult járványügyi helyzet felborította. A program 

átdolgozása után, - amit az adományozó engedélyezett - 12 000 db szájmaszkot sikerült 

megvásárolnunk, abban a helyzetben, amikor szájmaszk nem nagyon volt az országban és 

sajnos horror áron adták.   

A viszonylag nagyobb tétellel, sikerült a napi piaci ár alatt megvásárolni a szájmaszkokat, de 

így is darabonként 307 Forint+ Áfa összegért. A Philip Morris támogatásának köszönhetően a 

termelőknek 100 Ft -os áron adhattuk át úgy, hogy ezt az összeget a MADOSZ meghitelezte, a 

termeltető cégek pedig tartozásként beterhelték a termelőknek. 

 

6. Naptár készítés 

 

Miután 2020 évre készíttetett naptárakat a tagság örömmel fogadta, ezért az elnökségi döntés 

értelmében 2021. évre is elkészültek decemberben a fali és az asztali naptárok. Az asztali 

naptárakon, a dohány mellett a termelőket is bemutattuk most, ebben az évben, amit a termelők 

örömmel fogadtak. Reméljük az elkövetkező években is lesz lehetősége a szövetségünknek, 

hogy naptárt adjon ki.  

 

7. Társadalmi egyeztetés 

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is eleget tett azon felkérésnek és 

kötelezettségének a szövetségünk, amely a rendeletek egyeztetését, úgy nevezett „társadalmi 

egyeztetés” formában véleményezze. 

 

 

8. Ágazati egyeztetés  

 

 

2020. januárjában a felvásárlókkal egyeztetett szövetségünk ügyvezetése, felvetve azokat 

kérdéseket, problémákat, amit szövetségünk fontosnak tartott. Az egyeztetés célja az volt, 

hogy a lehető legtöbb kérdésben, probléma megoldásban sikerüljön közös álláspontot 

kialakítani és az év folyamán a meghatározott feladatokat végrehajtani. 

 

1. Fenntartható dohánytermesztés című anyag elkészítése.  

2. A felvásárló és feldolgozó cégek szándék nyilatkozata a jövőt illetően, amit a 

MADOSZ a minisztérium felé továbbítana. 

3. A termelési kedv fenntartásának elősegítése, a kiöregedés kérdése, javaslatok 

elsősorban 



4. Programjavaslatok 2020-ra, szakmai programok, időpontok egyeztetése 

 

 

5. NAK alosztály működésének kérdése, ülés megszervezése 

6. Feketekereskedelem kérdése, feladatok, javaslatok. 

7. Az ügyvezetésnek a tagnyilvántartás ügyében ismételten kezdeményezni kell a terület 

adatok kikérést a termeltető cégektől, a III. pont alatt rögzített termelői adatkiadási 

nyilatkozatok meglétére hivatkozva. 

8. Az ügyvezetésnek kezdeményezni kell a termelési év végén egy tagdíj elszámolási 

egyeztetést a termeltető cégeknél. 

9. Javaslatok a mélyszegénységben lévő munkavállalók munkakörülményeinek 

javítására MADOSZ-PM program folytatása 2020-ban. 

10. Tájékoztatás UNITAB ügyben 

11. A gyenge termőképességű területeken termelők kompenzálása támogatás formájában 

12. Öntözéssel kapcsolatos problémák az új rendelet miatt, nem segíti a dohány öntözését 

Sajnálatos módon a járvány helyzet szinte mindent meghiúsított.  

 

 

9. Külföld -UNITAB, ELTI - 

 

A vírus helyzet következtében hónapokig sem az UNITAB-ról, sem az ELTI-ről semmi 

információnk nem volt. A nyár végére jutott mindenki olyan helyzetbe, hogy lehetett 

videókonferenciát összehívni és az országokban kialakult helyzetet elemezni. 

Nem volt könnyű helyzetbe a görög elnök és P. Noworyta titkár sem, mert olyan helyzetbe 

vették át az UNITAB-t, amilyen helyzetbe nem volt még feltehetőleg az elmúlt 50 évben. 

Minden esetre sikerült a dolgokat elsősorban Noworyta úrnak úgy alakitani, hogy az említett 

Európa Uniós támogatás témában, elsősorban a lengyel képviselőknek köszönhetően a 

parlament elé vinni szavazásra a dohány témát. Sajnos a magyar kormányhoz tartozó 

képviselők ígérete ellenére nem szavazták meg ezt a kérdést, többek között ennek köszönhetően 

el is bukott ez a felvetés. 

A lengyel képviselők segítségével talán sikerül Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

elé vinni mégis az ügyet. 

 

10. A 2020. évi termelési adatok 

 

SZERZŐDÖTT TERÜLETEK ÉS MENNYISÉGEK 2020. 

 

Fajta 

Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. 

ha tonna átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db falvak sz. 

Virginia 1557,62 3288,8 2,111 

 

217 41 

Burley 411,99 815,7 1,980 279 79 



összesen 1969,6 4104,5 2,084  496 120 

       

 

DOFER Dohányfermentáló ZRt. 

ha tonna átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db falvak sz. 

835,7 1069,9 1,280 

  

97 26 

119,1 156,6 1,316 73 31 

954,7 1226,6 1,285   170 57 

 

 

FELMÉRT TERÜLETEK ÉS BECSÜLT TERMÉSEK 2020. 

 

Fajta 

Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. 

ha tonna átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db falvak sz. 

Virginia 1808,00 3288,8 1,819 

 

217 41 

Burley 500,00 815,7 1,631 279 79 

összesen 2308,0 4104,5 3,450  496 120 

 

DOFER Dohányfermentáló ZRt. 

ha tonna átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db falvak sz. 

838,71 1078,0 1,285 

  

97 26 

119,46 157,0 1,314 73 31 

958,2 1235,0 2,600   170 57 

 

 

2020. ÉV FELVÁSÁROLT TERMÉSEK 

 

Fajta 

Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. 

ha tonna átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db falvak sz. 

Virginia 1808,00 2408,5 1,332 NA 217 41 

Burley             

összesen  1808,0 2408,5 1,332   217 41 



 

 

 

 

DOFER Dohányfermentáló ZRt. 

ha tonna átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db falvak sz. 

838,71 945,70 1,128 NA 97 26 

            

838,7 945,7 1,128   97 26 
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A 2020 évi felvásárlási árakat az ULTH nem közölte, ennek következtében a DOFER a 

felvásárlási árakat visszavonta, így sajnálatosan erről nincs információnk. 

 

2021. február 17.    

 

 

Bényei Illés elnök 

 

Készítette: Eisler József alelnök 
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