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• Az ULT együttműködik a nagyobb dohánytermék gyártókkal, civil szervezetekkel és kormányokkal, 
a dolgozói jogokat képviselő csoportokkal (beleértve a szakszervezeteket) és más érintett felekkel, 
hogy beazonosítsa a különféle emberi jogi ügyeket érintő problémákat (beleértve a 
mezőgazdasági foglalkoztatási gyakorlatokat), és ezekkel érdemben foglalkozzon. 

• Az ULT sok országban átvette a vevői ALP programot és az ULT a saját ALP programját működteti 
minden más országban, amely magába foglalja a 
• Harmadik fél beszállítókat, 
• állami irányítás alatt álló dohányszektort, 
• aukciókat, stb. 

• Az ULT ALP program 7 ALP alapelven nyugszik
• A vevői ALP országok ezeket a programokat és folyamatokat fogják követni
• Minden egyéb ország a saját környezetére és körülményeire szabott ALP programot fogja átvenni.
• A közvetlen szerződéses piacokat illetően az ALP nagyon hasonlóan fog kinézni. A nem-szerződéses 

piacokat illetően a hangsúly azon lesz, hogy (1) hatékony kommunikációs mechanizmusok működjenek a 
termelők és egyéb érintett felek irányában, valamint (2) megfelelő módszerek legyenek az adatok 
folyamatos figyelemmel kísérésére és összegyűjtésére.

• Kulcsfontosságú téma az ALP-nál: Folyamatos javulást kell mutatni időről időre. 
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• Az ULT vállalatok már kaptak ízelítőt az ALP adatok némely formájáról
(ex STP).

• Az adatokat nem gyakran elemzik ki, a pontossága nem mindig 
megbízható és nem rögzítjük a problémák beazonosítását és 
megoldását.

• Sok országban kézzel gyűjtik az adatokat, ami egyrészről sok időt vesz 
igénybe, másrészről pedig pontatlan.



ULT ALP

Tehát, mi is az az ALP?? 

Fenntarthatóság a dohánytermesztésben (STP) : Termesztés, Környezet, 
Emberek
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Cél:  a gyerekmunka és minden egyéb munkaügyi visszaélés 
megszüntetése, ahol ilyet találnak és minden farmon biztonságos és 
tisztességes munkakörülmények elérése

ALP-nak 7 alapelve van, amelyek mindegyike „mérhető standard”-dal
rendelkezik
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7 ALP Alapelv

1. Gyerekmunka

2. Jövedelem & ledolgozott munkaidő

3. Tisztességes bánásmód

4. Kényszermunka

5. Biztonságos munkakörülmények

6. Egyesülési szabadság

7. Törvényeknek való megfelelés
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1. Alapelv (Gyerekmunka):  Tilos a gyerekmunka.
A. Munkavállaláshoz szükséges minimális életkor

B. “Veszélye munka” végzésének korhatára

C. Családi farmok és “könnyű munka”
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Minimális életkor
A. Veszélyes munkához:  18

Fizikai, mentális vagy erkölcsi egészséget károsító munka 

B. Munkavállaláshoz szükséges alap minimális életkor:  15
De ez nem lehet alacsonyabb, mint az iskolaköteles életkor

C. Könnyű munka: 13-15
Nem veszélyezteti az egészséget és biztonságot és nem lehet hátrányos az iskolába járásra 
nézve
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• “Veszélyes munka”: a következő lehet
• Betakarítás, tetejezés, kacsgátlás, mert ezek során érintkezhet a zöld 

dohánylevéllel (GTS - Zöld dohány betegség) 

• Mozgó járművek (mint pl. traktor) vagy mozgó részekkel rendelkező gépek 
működtetése

• Éles szerszámok használata

• Növényvédőszerek vagy műtrágyák kezelése és kijuttatása 

• Nehéz rakományok cipelése

• Nagy magasságban való munkavégzés

• Késő estig történő munkavégzés, amely hatással lehet az egészségre és jólétre

• Extrém hőmérsékleten történő munkavégzés



ULT ALP

2. Alapelv (Jövedelem és ledolgozott munkaidő):  A fizetési időszak vagy 
termesztési szezon alatt keresett jövedelem elegendő kell, hogy legyen 
a munkás alapszükségleteinek fedezésére és hogy elegendő szintű 
jövedelmet takaríthasson meg. A munkások nem dolgozhatnak 
túlságosan sokat vagy illegálisan.

A. Minimálbér

B. Rendszeresen történő bérfizetések

C. A munkaidő megfelel a törvényeknek és a túlóra önkéntes alapon történik

D. Biztosítják a törvény által előírt juttatásokat, ünnepnapokat és fizetett 
szabadságot.
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3. Alapelv (Tisztességes bánásmód):  A termelők tisztességes 
bánásmódot biztosítanak a munkásoknak. Nincs zaklatás, 
diszkrimináció, fizikai vagy mentális büntetés vagy egyéb formája a 
visszaéléseknek. 

A. Nincs fizikai, szexuális vagy szóbeli bántalmazás

B. Nincs diszkrimináció faj, szín, kaszt, nem, vallás, politikai hovatartozás, 
szakszervezeti tagság, munkásképviselői minőség, etnikumi hovatartozás, 
terhesség, társadalmi származás, szexuális orientáció, állampolgárság vagy 
nemzetiség alapon. 

C. Panaszkezelési mechanizmusok



ULT ALP

4. Alapelv (Kényszermunka):  Minden farmon végzett munka 
önkéntesen vállalt. Nincs kényszermunka.  

A. Nincs adóslevél, adósság, fenyegetés, pénzügyi letét miatt végzett munka

B. A munkásokat közvetlenül a munkaadó fizeti

C. Megfelelő felmondási idő betartásával szabadon otthagyhatják a munkát

D. Nincs túlzott fizetés visszatartás

E. A termelő nem tartja magánál a munkások személyazonosító okmányait

F. Nem alkalmaznak börtönmunkát vagy kötelező munkát.
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5. Alapelv (Biztonságos környezet): A termelőnek biztonságos 
munkakörülményeket kell biztosítani a balesetek és sérülések megelőzése 
illetve az egészségi kockázatok minimalizálása érdekében. A szállásnak, ahol 
ilyet biztosítanak, tisztának kell lennie és meg kell felelnie a munkások 
alapszükségleteinek.

A. Biztonságos és higiénikus; intézkedéseket tesznek a balesetek megelőzésére
B. Nincs tetejezés, betakarítás vagy szárító feltöltés előzetes GTS (zöld dohány 

betegség) képzés nélkül
C. Nem kezelnek vagy használnak növényvédőszert vagy műtrágyát egyéni 

védőeszköz nélkül
D. Nem lépnek a kezelt területre a munkabiztonsági várakozási idő letelte előtt
E. Hozzáférés a tiszta ivóvízhez és fürdővízhez
F. A szállás tiszta, biztonságos és megfelel az alapvető igényeknek
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6. Alapelv (Egyesülési szabadság):  A termelők felismerik és tiszteletben 
tartják a munkások szabad egyesüléséhez való jogát, illetve, hogy 
kollektívan tárgyaljanak a munkaadóval.

A. A termelő nem zavarja az egyesülés szabadságát

B. A munkások szabadon csatlakozhatnak a szakszervezethez vagy egyéb 
szervezethez, illetve szabadon alapíthatnak ilyen szervezeteket

C. A munkások kollektívan tárgyalhatnak (csoportként tárgyalnak a 
munkaadóval)

D. Nincs diszkrimináció a munkások képviselői ellen
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7. Alapelv (Törvényeknek való megfelelés):  A termelők a saját országuk 
minden foglalkoztatásra vonatkozó törvényét betartják.

A. Tájékoztatják a munkásokat a törvényes jogaikról és a foglalkoztatás 
feltételeiről 

B. Írásbeli munkaszerződést kötnek amennyiben a törvény ezt előírja

C. A szerződésben meghatározott feltételek nem lehetnek törvénysértőek
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Következő lépések:

• Az egyes országok elkezdik begyűjteni a farmokon a foglalkoztatásra vonatkozó 
információkat – kockázat elemzés

• Beazonosítják a “veszélyes munkát” és foglalkoznak vele.

• Beszélnek a termelőkkel (egyenként vagy csoportosan) hogy megértessék velük a 
célokat és segítsenek felmérni, hogy milyen problémákat kell figyelembe venni a 
megvalósítás során (helyi termesztési gyakorlatok és/vagy körülmények). 

• Helyi vállalati képzés és kommunikáció az ULT ALP programját illetően.

• Termelők felé kommunikáció és termelők képzése

• Agronómusok felé kommunikáció és agronómusok képzése – kommunikálás, 
folyamatos megfigyelés, nyomonkövetés

• A helyi törvények, Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO), civil szervezetek és/vagy 
vevői nézetek beazonosítása a gyerekmunkáról és más foglalkoztatási kérdésekről.

• Képzési anyag megtervezése és kiosztása

• Mobileaf


