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Gondolatok a dohánytermesztésben 
foglalkoztatottak számáról 
 

Az utóbbi években számos média-megjelenésben látott napvilágot a dohánytermesztésben 
foglalkoztatottak 20 ezer fős nagyságrendjére vonatkozó becslés, valamint azok az 
előrejelzések, amelyek szerint a dohánytermesztés válsághelyzete legalább ennyi munkavállaló 
megélhetését sodorja veszélybe.  

Néhány példa: 

2013. 11. 02. (MTI) 

A termelők helyzetére hívják fel a figyelmet a dohánytermelők világnapján 

http://www.nak.hu/hu/mezogazdasag/909-a-termelok-helyzetere-hivjak-fel-a-figyelmet-a-
dohanytermelok-vilagnapjan 

„ (…) A szövetség az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében ismerteti: a dohánytermesztés 
ágazatához világszerte több mint 35 millióan, Európában csaknem 400 ezren, Magyarországon 
mintegy 20 ezren köthetők, akiknek megélhetését sokszor olyan intézkedésekkel sodorják 
veszélybe, amelyek nem segítik a dohányzás okozta kockázatok csökkentését.” 
__________________________ 

2014.06.26 (MTI) 

Jó állapotban vannak az ültetvények: 4710 hektár termés átvételére kötöttek szerződést a 
dohányfelvásárlók 

http://www.ma.hu/uzlet/216937/4710_hektar_termes_atvetelere_kotottek_szerzodest_a_doha
nyfelvasarlok  

„ (…) Mivel a dohánytermesztés Magyarországon mintegy húszezer ember megélhetését 
biztosítja, tárgyalások kezdődtek arról, hogy hazai forrásból továbbra is támogatást kapjanak 
a termelők - hangsúlyozta Bényei Illés.” 

__________________________ 

2014. 08. 26. (MNO) 

Keresik a lehetőséget a dohánytermesztés fenntartásához 

http://mno.hu/mezogazdasag/dolgoznak-a-dohanytermesztes-fenntartasaert-1244333  

 

„ (…) A megállapodás aláírása alkalmából szervezett ófehértói nyílt dohánytermesztési napon 
Bényei Illés hangsúlyozta, hogy a dohánytermesztés további megőrzése különösen a 
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halmozottan hátrányos helyzetű kelet-magyarországi térség foglalkoztatási szempontjából 
fontos. A jelenleg 4711 hektáros dohányültetvény 80 százaléka Szabolcsban található, ahol az 
egyik legsúlyosabb gond most is a munkanélküliség, amely jóval meghaladja az országos 
átlagot. Emellett jelentős a dohányterület a szintén sok álláskeresőt nyilvántartó Bács-Kiskun, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében is, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves 
megyét is érinti a dohánytermesztés megszűnésének veszélye.” 

__________________________ 

2015.02.17. (MTI) 

Gazdaság: Kell a dohány a kormánynak - NOL.hu 

http://nol.hu/gazdasag/kell-a-dohany-a-kormanynak-1516695 

„ (…) Bényei Illés, a fórumot szervező Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének 
(MADOSZ) elnöke elmondta: az Európai Unió eddig évente 22,4 millió euró, mintegy 7 milliárd 
forint szerkezetátalakítási támogatást biztosított az ágazatnak. Úgy vélte, amennyiben ezt az 
összeget hazai forrásból nem sikerül pótolni, akkor a megszűnés fenyegeti a dohánytermesztést 
Magyarországon és 20 ezer ember foglalkoztatása kerül veszélybe. Szerinte ez jelentős 
gondokat okozhat a kelet-magyarországi térségben, ahol a 4700 hektáros dohányültetvény 80 
százaléka található. A dohányföldeken alkalmazottak 90 százaléka szakképzettség nélküli, 70 
százaléka nő.” 

__________________________ 

2015.03.13. (MTI) 

Dohányra lesz dohány 

http://nol.hu/gazdasag/dohanyra-lesz-dohany-1521797 

„ (…) A kormány a dohánytermelés 2015. évi támogatásához 5 milliárd forintot biztosít, a 
szükséges forrást a Földművelésügyi Minisztérium (FM) saját forrásaiból, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hozzájárulásával a tavalyi költségvetési maradványok 
felhasználásával teremti elő - közölte a tárca.  

Kiemelik: a támogatással közel 20 ezer munkavállaló foglalkoztatása válik lehetővé a 
dohánytermeléshez kapcsolódó munkafolyamatokban, különösen az országos átlagnál 
kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetben lévő Szabolcs- Szatmár-Bereg és Bács-Kiskun 
megyében.” 

__________________________ 

Az Európai Unió hivatalos honlapján 
(http://ec.europa.eu/agriculture/tobacco/statistics/production-statistics_en.pdf) is elérhető 
statisztikák szerint évek óta hozzávetőlegesen 1000 fő dolgozik az ágazatban (2015: 1046 fő). 
Ettől eltérőek a MADOSZ statisztikái, amelyek alapján a dohánytermesztéssel töltött óraszám 
2014-ben 4,7 millió óra volt, ami 8 órás munkanapokkal és 5 napos munkahetekkel számolva 
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kb. 117 ezer munkahétnek felel meg. Ha feltételezzük, hogy a dohánytermesztés évente 
körülbelül 4-5 hónapot jelentő idénymunkát jelent, akkor ez 16-20 munkahéttel számolva 
hozzávetőlegesen 5800-7300 ember idényjellegű foglalkoztatását jelenti.  
 
Ha az a kiindulópontunk, hogy egy hektárnyi földterület megművelésére éves átlagban 1.200-
1.300 munkaórát kell fordítani a dohánytermesztés kapcsán, akkor a dohány-vetésterület 
nagyságából (2015: 4.740 hektár) kiindulva, körülbelül 5,7 millió munkaóra szükséges a 
dohány vetésterületének megműveléshez, ami évente 4-5 foglalkoztatási hónappal számolva 
7100-8900 foglalkoztatott idénymunkáját jelenti. 
 
Más módon megközelítve a kérdéskört: amennyiben 20 ezer munkavállaló dolgozik az 
ágazatban évente 4,7 millió órát, ez 1 főre vetítve 235 munkaórát jelent, ami körülbelül 6 hetes 
idénymunkának számít (heti 5 napos illetve napi 8 órás munkavégzéssel számolva). Az évente 
másfél hónapnyi - idény jellegű – munkavégzés viszont nem nevezhető valós foglalkoztatásnak 
a munkavállalók oldaláról tekintve. 
 
A média-megjelenésekben bizonyos helyeken a „20 ezer munkavállaló foglalkoztatása”, míg 
másutt a „20 ezer fő megélhetése” (beleértve ebbe pl. a munkavállalók családtagjait) 
kifejezések is felváltva jelennek meg, így nem tisztázott az sem pontosan, hogy ténylegesen 
kire vonatkozik az említett statisztikai adat.  
 
Összességében elmondható, hogy a számítások és a becslések egymáshoz való közelítése fontos 
lenne ebben a kérdéskörben is, de ennél is lényegesebb, hogy hiteles adatok és statisztikák 
alapján készült elemzések és cikkek mutassák be a dohánytermesztéssel foglalkozók helyzetét.    


