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termeltetési stratégiája



A Continental Dohányipari Csoport egy független, családi tulajdonban

álló magáncég, amely több, Európában működő dohányipari vállalatot

egyesít. A Csoport széles választékban gyárt és értékesít

dohánytermékeket, mint például világszínvonalú American blend és

Virgina cigarettákat divatos, lekerekített sarkú keménydobozos

csomagolásban, finomra vágott fogyasztási dohányokat, filteres

szivarkákat, és füstszűrős cigarettahüvelyeket. A Cégcsoport jelenleg

jóval több mint 500, a minőség és a fejlődés iránt elkötelezett dolgozót

foglalkoztat.

Continental Csoport márkái a magyar piacon országszerte ismertek, az

export tevékenység eredményeként pedig már több, mint 25 országban

elérhetőek.

A Continental Dohányipari Csoport



A DOFER Dohányfermentáló Zrt. története az 1860-as évek végére

vezethető vissza, ugyanis egyes üzemei már az Önálló Magyar

Dohányjövedék 1867. évi megteremtésekor megvoltak, illetve azt

követően épültek. A dohánybeváltó üzemek a dohánytermelő tájak

szerint, körzetenként alakultak ki.



A Continental Dohányipari Zrt. jogelődje a V.TABAC Kft. 1997-ben

privatizációs eljárásban sikeresen megvásárolta a DOFER

Dohányfermentáló Zrt-t. Két év alatt az új tulajdonos az üzemet

teljesen felújította és a termelői hátterét is újjászervezte.



Az újjászervezés érintette a palántanevelést, ahol korszerű úsztatott tálcás

palánta nevelő telepek létesültek (a Dohány Terméktanács tagok által

létrehozott fejlesztési alap segítségével), a dohánytermesztést, mely során

korszerű földművelő eszközök kerültek vásárlásra, illetve a

dohányfermentálót, ahol a fermentáló gépsor teljes felújítására és új gépek

beállítására került sor.



A cég évről-évre megélhetést biztosít több, mint ezer mezőgazdaságban

dolgozó családnak, szaktanácsadással segíti a legjobb minőségű dohányok

megtermesztését.

2016-tól a DOFER Zrt. Magyarország egyetlen elsődleges

dohányfeldolgozó üzeme.

A hazai dohánytermelési terület közel 30%-át integrálja a DOFER 2017-

ben.
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Virginia dohány termesztése
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Dohánytermesztés jelenlegi 
helyzete

A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben,
gyenge minőségű területeken termesztik a
dohányt.

Kiemelkedően magas kézi munka jellemzi

Munkahelyteremtő és megtartó hatásával
segít az ott lakók eltartásában, helyben
tartásában, a vidék fejlesztésében

A termesztésben foglalkoztatottak jelentős
hányada nő illetve roma származású személy,
akik nehezen találnak máshol munkát

Támogatások nélkül a dohánytermesztés nem
gazdaságos



DOFER Zrt. termeltetési elképzelései

A DOFER Zrt. Az elkövetkező években meg 
kívánja tartani a jelenlegi termelői körét

A felvásárlási rendszerével ösztönözni kívánja a 
termésmennyiség növelését 

Alternatív fajták keresésével, valamint nagyobb 
hozzáadott értékű termék gyártásával igyekszik a 
világpiacon speciális igényeket kielégíteni

A feldolgozási kapacitások jobb kihasználásával a
költségek csökkentésére törekszik

Olyan termékek előállítására törekszik, amely 
minden tekintetben megfelel a nemzetközi piaci 
elvárásoknak 
(dohányok szermaradvány értékei, tisztasága, 
fizikai és kémiai tulajdonságai, szívási 
tulajdonságai)



DOFER Zrt. termeltetési 
elképzelései

A DOFER Zrt-nek a nemzetközi piac
szereplőivel kell versenyeznie, de óriási
előnyt jelent a Continental Dohányipari
Zrt. felvásárló ereje, amely biztos piacot
nyújt az árualapnak egészen addig amíg a
magyar dohány versenyképes tud
maradni

A Dohánygyár által létrehozott expandáló
üzem (DIET) további lehetőséget nyújt a
fermentált dohányok értékesítésére

Többéves termeltetési szerződést is kész
kötni a termelőkkel amennyiben a
dohánytermesztés
feltételei biztosítottak



A SAPS támogatást kiegészítő Átmeneti Nemzeti Támogatások biztosítása, melynek
igénylésének feltétele a termeltetési szerződések aláírása

De minimis támogatás biztosítása a termelők részére

A dohánytermelést szolgáló területek öntözésének kiemelt támogatása

Az elsődleges feldolgozás (fermentálás) energia hatékonyságának támogatása

A közfoglalkoztatás és az elsődleges munkaerőpiac átjárhatóságának egyszerűsítése

A termelői költségek csökkentése a gépesítés támogatásával

Ha a dohánytermesztést meg akarjuk őrizni Magyarországon, ahhoz kiszámítható
támogatási rendszer szükséges valamint az, hogy a hazai dohányipar szereplői a
gyártmányaikhoz minél több hazai fermentált dohányt vásároljanak.

A dohánytermesztés fenntarthatóságának 
feltételei



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


