Beszámoló a MADOSZ elnökségének 2019. évi munkájáról

A kialakult helyzetben speciális beszámoló készítésére kényszerülünk, senki idejét nem
szeretném lefoglalni feleslegesen, egyrészt az eseményekről folyamatosan egyeztetünk az év
folyamán, másrészt elnökségi ülésen rövid vagy hosszú beszámolók elhangzottak már, így
pontokba szedve rövid megjegyzésekkel kiegészítve gondoltam a tevékenységi beszámolót
elkészíteni.
1. Küldöttgyűlés: Két küldöttgyűlés megtartására került sor az elmúlt évben.
2019. február 07-én a tevékenységi beszámoló, a pénzügyi beszámoló, valamint az Ellenőrző
Bizottsági jelentés meghallgatása és elfogadása után, alapszabály módosításokra került sor,
amely a tisztségviselők változását, küldöttek létszámának változását, küldöttek jogviszonyának
megszűnésének eseteit, és az elnökség összetételének, hatáskörének módosítását foglalta
magába. Ezt kővetően tisztségviselők megválasztására került sor.
A második küldöttgyűlésre egy technikai hiba miatt került sor 2019. június17-én, a
Törvényszék által előírt javítást követően, az 1999-ben készült és 2020-ban átdolgozott
Működési Szabályzat került elfogadásra.
2. Elnökségi ülések: Öt alkalommal tartottunk elnökségi ülést, amelyekre 2019. január 15-én,
2019. február 23-án, 2019. június 6-án, 2019. szeptember 18-án és 2019. november 15-én került
sor. 13 elnökségi határozatot hoztunk az alábbi témákban:

Az elnökség E 1/2019 számú határozatában a Küldöttgyűlés időpontját 2019. február 07. napon, 10:30
órára, Máriapócs Zarándokközpont helyszínre kitűzte, az alábbi napirendi pontokkal.
Az Elnökség E 2/2019. szám alatt felkéri az Etikai Bizottság tagjait, hogy mint Jelölőbizottság kezdjék
meg a tagság tisztségviselők jelölésére történő felhívását, a jelölések összegyűjtését, a jelöltek
nyilatkozatainak bekérését a jelölés elfogadásáról, a jelöltlisták elkészítését és a választási bizottsághoz
történő továbbítását.
Az elnökség E 3/2019.számú határozatában javasolja, hogy a kérelmező Eisler József felvételt nyerjen
a Szövetség tagságába.
Az elnökség E 4/2019. számú határozatában a küldötti létszámot 50 főben, a javaslatnak megfelelően
elfogadja
Az elnökség E 5/2019. számú határozatában az elnökségi létszámot 10 főben, a javaslatnak megfelelően
elfogadja.
Az elnökség E 6/2019. számú határozatában az ügyvéd által alapszabályi pontosításokat a javaslatnak
megfelelően elfogadja.
Az elnökség E 7/2019. számú határozatában elfogadja az ügyvezetés javaslatát, mely szerint a K&H
aranykosár alapba fektetett betét kerüljön kivételre és Állam kötvénybe kerüljön át a nélkülözhető
összeg két évre. *

*Az államkötvénybe való befektetés a szövetség számára nem volt lehetséges, mint kiderült az
ügyintézés során, ezért az eredeti befektetésben maradt a megtakarítás és szerencsére a befektetés
visszatornázta magát így nyereséget könyvelhettünk el.
E 8/2019. számú határozatában az elnökség a 2019. február 07-től munkaviszony keretében végzendő
és a küldöttgyűlés által megválasztott Eisler József Alelnöknek a havi fizetését bruttó 500 000 Ft-ban
állapítja meg.
Az elnökség E 9/2019. számú határozatában elfogadja az ügyvezetés javaslatát, mely szerint a
Küldöttgyűlést 2019. június 17. nap, 10:30 órára (hétfő), Máriapócs Zarándokközpont helyszínre tűzze
ki, az alábbi napirendi pontokkal.
Az elnökség E 10/2019. számú határozatában elfogadja az ügyvezetés javaslatát mely szerint 90-100 fő
termelőt a DOFER, 200 termelőt pedig az ULTH szervez a rendezvényre. A Duna-Tisza Közi termelők
/ mind két felvásárló partnerei / utazása érdekében egy 40-50 személyes autóbusz költségeit a szövetség
kifizeti.
Az elnökség E 11/2019. számú határozatában elfogadja az ügyvezetés javaslatát mely szerint a szövetség
2020-ra készíttessen dohányos naptárt, amennyiben lehetséges két fajtát, asztalit és falit. A naptáron
dohányos képek legyenek.
Az elnökség E 12/2019. számú határozatában további, legalább még egy ajánlat beszerzésére szükséges
a catering szolgáltatás megrendeléséhez.
Az elnökség E 13/2019. számú határozatában 800 db falinaptár és 300 db asztali-naptár megrendelését
fogadja el, dohányos képek szerepeljenek a naptáron.

3. Szabályzatok elkészítése illetve aktualizálása:
Adatkezelési szabályzat
Panaszkezelési tájékoztató
Működési szabályzat
Ezek a szabályzatok kerültek, kidolgozásra, illetve átdolgozásra, amelyek elfogadásra kerültek.
4. Csekély összegű támogatások kérdése:

A dohánytermelés fenntarthatóságára gyakorolt hatását az egyes mezőgazdasági csekély
összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításával kapcsolatos rendelet
tervezetet véleményezése, egyeztetés ebben a témában. Különös tekintettel a dohány
szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
módosítására vonatkozóan.
- Burley dohányok esetében elfogadhatónak tartjuk a támogatási összegek átcsoportosítását
- Virginia dohány esetében a szerkezet átalakítási támogatás és a csekély összegű támogatás
között ne legyen átcsoportosítás. Sikeres egyeztetés.
5. Tagság és tagdíj kérdése:

Megállapodás születet mindkét termeltető céggel, a termelői adatok egyeztetése, a tagdíj
elszámolása, és a tagdíj kiszámlázása ügyében is.

6. Könyvkészítés az érdekképviseleti munkáról
Elkészült időre az érdekképviseleti munkát bemutató könyv, amelyet a MADOSZ
megalakulásának 20. évfordulójára tervezetünk megjelentetni. A költségek jelentős részét a
szponzoroktól kapott támogatásokból sikerült fedezni.
7. Október 18. Ünnepélyes Dohánytermelő Nagygyűlés
A rendezvény költségeinek- beleértve a könyv költségeit is- jelentős részben szponzori pénzből
tudtuk megvalósítani. Felemás érzéseink vannak, mert több olyan személy nem jött el, akit
fontosnak tartottunk volna, hogy ott legyen. Szerencsétlen dolog volt, hogy előző héten volt a
választás, így a politikusok pihenőt vettek ki azon hétvégén, amikor mi tartottuk a rendezvényt.
Nagyszerű és minden igényt kielégítő volt viszont a Tarpataki Tamás államtitkár helyettes
előadása. A lényeget megtudtuk, hogy a kormánynak szándékában áll a támogatása a
dohánynak, de az EU költségvetés elfogadásáig sem mértékét sem formáját nem tudják
megmondani. Az ipar képviselői egy Siófoki Tobacco rendezvény miatt nem tudtak eljönni.
8. Külföld
Az UNITAB VB. ülésein, illetve az ELTI küldöttgyűlésén képviselve volt a szövetségünk. Az
UNITAB-nál változás történt, miután a francia dohánytermesztés gyakorlatilag összeomlott, a
franciák bejelentették, hogy nem tudják az irodát tovább működtetni, másrészt tekintve, hogy a
dohány mennyisége igen kevés, úgy érzik, hogy nem tudnák hitelesen képviselni az európai
dohánytermelői érdekeket. Két pályázat volt az iroda működtetésére, egy bolgár és egy lengyel
pályázat. Végül Krakkóba került az iroda és P. Noworyta lett a titkár.
Ez egyébként nagyon szerencsés szituáció miután a lengyel Janusz Wojciechowski a
mezőgazdasági tárcát kapta meg. Ha valaki tudja tájékoztatni a dohánytermelés problémájáról
a lengyel biztost és az meg is érti a nehézségeket az szinte biztos, hogy egy másik lengyel ember
lehet. Hogy milyen eredménnyel, az pedig majd kiderül.

9. Rendelet módosítás
Az elsődleges feldolgozó felé történt dohányértékesítés alapján, vagyis a szerződésben
foglaltak teljesítésről a termelő igazolást kap a tárgyévet követő év február 15-t megelőzően.
Ennek a rendeltnek a módosítását kértük a határidő szempontjából, miután az időjárás nem tette
lehetővé az ütemes felvásárlást. A rendelet módosítva lett, de végül sikerült időben befejezni a
felvásárlást.

10. MADOSZ- PM pályázat
2019. júniusában egy támogatási szerződés aláírására került sor a MADOSZ és Philip Morris
között, amelynek tárgya a gyenge adottságú térségek dohánytermelői munkavállalóinak munka
körülményeinek javítását célozta meg. Ennek keretében nyolc vállalkozónak 1 000 000,- Ft
összegben biztosítottunk volna támogatást a fenti céllal és keretből. Tekintettel arra, hogy
különböző adminisztratív akadályok jelentkeztek az adományozónál, amelyek nehezítették a
már megkötött szerződések teljesítését ezért az elnökség jóváhagyásával a MADOSZ költségre
teljesítettük a szerződéseket, egyben a már átutalt PM támogatás terhére 40 db háti permetező
gépet rendeltünk meg a KITE nagykállói kirendeltségéből.
A támogatásnak lesz folytatása 2020. évre vonatkozólag is, a szerződés, a MADOSZ és a PM
között jelenleg előkészítés alatt van.

11. 2019 évi termelés értékelése

SZERZŐDÖTT TERÜLETEK ÉS MENNYISÉGEK 2019.
Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt.
átlag
ár
falvak
Fajta
ha
tonna
t/ha
Ft/kg szerz.db
sz.
226
45
Virginia 1632,41 3373,27 2,066
450,80 866,00 1,921
299
85
Burley
összesen

2083,2

4239,3

2,035

525

130

FELMÉRT TERÜLETEK ÉS BECSÜLT TERMÉSEK 2019.
Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt.
átlag
ár
falvak
Fajta
ha
tonna
t/ha
Ft/kg szerz.db
sz.
0
226
45
Virginia 1875,22 3369,27 1,797
519,09 868,90 1,674
0
299
85
Burley
összesen

2394,3

4238,2

1,770

525

130

2019. ÉVI FELVÁSÁROLT TERMÉSEK
Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt.
átlag
ár
falvak
Fajta
ha
tonna
t/ha
Ft/kg szerz.db
sz.
226
45
Virginia 1875,22 3096,98 1,652
611
518
519,09 886,89 1,709
299
85
Burley
összesen

2394,3

3983,9

1,664

525

130

SZERZŐDÖTT TERÜLETEK ÉS MENNYISÉGEK 2019.
DOFER Dohányfermentáló ZRt.
ha
tonna
átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db
933,42 1213,02
1,300
108
133,78 178,19
1,332
78
1391
1067
1,304
186

falvak sz.
27
32
59

FELMÉRT TERÜLETEK ÉS BECSÜLT TERMÉSEK
2019.
DOFER Dohányfermentáló ZRt.
ha
tonna
átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db
940,99 1404,00
1,492
108
132,87 216,00
1,626
78
1073,9 1620,0
1,509
186

falvak sz.
27
32
59

2019. ÉVI FELVÁSÁROLT TERMÉSEK
ha
933,99
129,85
1063,8

DOFER Dohányfermentáló ZRt.
tonna
átlag t/ha ár Ft/kg szerz.db
1399,55
1,498
108
674
206,40
1,590
78
528
1606,0
1,510
186

falvak sz.
27
32
59
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