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EMBEREK PILLÉR 
 

A termelőkkel való együttműködés során a Vállalat biztosítja azt, hogy a farmon dolgozó állandó és 

szezonális munkások biztonsága és munkajogai védve legyenek. 

Az Emberek Pillérben foglalt kritériumok minden olyan létesítményre vonatkoznak, amely a Vállalat 

irányítása alatt áll és minden olyan farmra, ahonnan a Vállalat dohányt szerez be. 

Az STP Cigarettagyártók elkötelezettek abban, hogy fokozatosan megszüntessék a gyerekmunkát vagy 

más, foglalkoztatással kapcsolatos visszaélést, ahol ilyet találnak és elérjék a biztonságos és 

tisztességes munkakörülményeket minden olyan farmon, ahonnan dohányt szereznek be. 

Az Emberek Pillér az STP szerves része és támogatja a célkitűzéseit azáltal, hogy meghatározza azokat a 

munkagyakorlatokat, elveket és standardokat, amelyek teljesítése elvárt minden olyan dohányfarmon, 

amelyikkel egy STP cigarettagyártónak és/vagy beszállítónak dohánytermelési szerződése van.  

Ez a Pillér a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) „Legfőbb elvek és jogok a munkában” deklarációján 

és más vonatkozó ILO egyezmények foglalkoztatási standardjain alapul. Az „Iránymutató elveket” és a 

Pillér Kritériumait ezen ILO egyezményekkel összhangban szerint kell értelmezni és életbe léptetni. 

Az STP elismeri, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos visszaéléseknek gyakran olyan mögöttes 

rendszerszerű okai vannak, amit ez a Pillér önmagában nem tud kivédeni. Ezen szisztémikus ügyek 

hosszú távú megoldása komoly és hosszan tartó kitartást követel meg a beszállítói lánc minden 

érintett tagjától. Az STP Cigarettagyártók és beszállítók kifejezik elkötelezettségüket, hogy 

együttműködnek minden érintett féllel ennek érdekében. 

A termelőktől és beszállítóktól elvárt, hogy szorgalmasan és átlátható módon alkalmazzák ezt a Pillért 

és együttműködjenek az STP Cigarettagyártókkal annak érdekében, hogy folyamatosan javítsák a 

mezőgazdasági foglalkoztatási gyakorlatokat. A gyerekeket érintő intézkedések során a gyerek legjobb 

érdekét kell elsődlegesen figyelembe venni. 

Az alábbi Útmutató arra szolgál, hogy a beszállítók jobban megértsék, mit kell elvárni a termelőktől 

annak érdekében, hogy megerősítsék a munkahelyi politikákat és gyakorlatokat, hogy felszámolhassák 

a gyerekmunkát illetve az illegális, tisztességtelen, veszélyes foglalkoztatás egyéb formáit. 

A Kritériumok minden farmra vonatkoznak, még ahol ilyen jellegű jogszabályi követelmények léteznek 

is elvárás, hogy figyelemmel kísérjék a kritériumok teljesítését a megfelelőség igazolásához. Azonban 

néhány kritérium lehet, hogy nem releváns egy bizonyos farmon meglévő gyakorlatra vonatkozóan. 

Például, ha a szezon teljes időtartama alatt a termelő nem alkalmaz munkaerőt, szezonálist sem 

egészen rövid időre sem, akkor azok a követelmények, amelyek a minimális törvényes életkor alatt 

lévő gyermek foglalkoztatásának tilalmára, és más egyéb standardokra, mint a jövedelem és 

ledolgozott munkaórák száma, tisztességes bánásmód, kényszermunka, egyesülés szabadsága és a 

munkajogi törvényeknek való megfelelés, nyilvánvalóan nem alkalmazhatók. Hasonlóképpen, ha a 

termelőnek nincs gyereke, akkor a farmon dolgozó családhoz tartozó gyerekek által végzett munkára 

vonatkozó standardok sem alkalmazhatóak. Viszont a biztonságos és egészséges 

munkakörülményekre, zöld dohány betegségre (GTS), növényvédőszerekre és vízzel való ellátottságra 

vonatkozó mérhető standardok vonatkoznak mind a szerződtetett munkaerőre, mind a családtagokra. 
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A jó foglalkoztatási gyarkorlatokat a dohányfarmokon népszerűsíteni kell. 

 

 

További útmutató: 
 

Az Emberek Pillérben a nyilvántartott „farmerek százalékát” a következő képlettel kell kiszámolni: 
 

% Kritétiumot teljesítő termelők  

százaléka = 

Kritériumot teljesítő termelők 

száma
 

 
Összes termelő 

száma 

� 100
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P1. Kulcsfontosságú Kritérium 
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A Vállalat alkalmazza a Kulcsfontosságú Kritériumokat, hogy segítsen 
demonstrálni az Emberek Pillér megvalósítását. 

 

P1.1 Kockázat felmérés 
 

KRITÉRIUM: A Vállalat a kockázatfelmérés módszerét használja, hogy beazonosítsa és mérsékelje az 
Emberek Pilléren belül a kritériumokat veszélyeztető bármilyen jelentősebb kockázatot. 

 

ÚTMUTATÓ: Egy hatékony kockázatelemzés nem csak azt biztosítja, hogy a Vállalat megfeleljen a jogi kötelezettségeknek, 

hanem segíti a Vállalatot abban is, hogy a legjelentősebb ügyekre összpontosítson. A Vállalatnak felül kell vizsgálnia a 
Kockázatelemzést amennyiben működési változás történik, illetve legalább évente, hogy biztosítsák azt, hogy továbbra is minden 
aktuális és új kérdésre kitér.  

A vállalatnak egy rendszerszemléletű megközelítést kell alkalmaznia a kockázatfelmérés elvégzésekor, amely a következő lépéseket 
foglalja magában:  

 
1)   Azonosítsa be minden egyes kritériumhoz a kockázatokat az Emberek Pilléren belül: mi működhet rosszul és mik 

lehetnek ennek a következményei? 

2)   Becsülje meg a kockázatot (Valószínűség x Súlyosság) 
3)   Értékelje ki a kockázatot és jusson egyetértésre abban, hogyan lehet azt mérsékelni 
4)   Léptessen életbe kockázat mérséklő intézkedéseket a beazonosított kockázatok kezelésére 
5)   Vizsgálja felül az életbe léptetett kockázatmérséklő intézkedések hatékonyságét 

Valószínűség: 
5- Nagyon valószínű 

4 – Valószínű 
3 – Alig valószínű 
2 – Nem valószínű 

1 – Nagyon kevés a valószínűsége 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VALÓSZÍNŰSÉG NŐ 

Súlyosság: 
5 – Katasztrofális 
4 – Meglehetősen súlyos 
3 – Közepesen súlyos 
2 – Kevéssé súlyos 
1 – Jelentéktelen 
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VALÓSZÍNŰSÉG NŐ 
 
 

Útmutató kérdések: 
 

Az Emberek Pillér mely kritériumaira nem terjed ki a Kockázat Felmérés?  
 

Milyen alkalmakkor kell felülvizsgálni a Kockázatfelmérést?  
 

 További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

�    A Vállalat beazonosította-e az Emberek Pilléren belül a Kritériumhoz tartozó kockázatokat?  (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A Vállalat kiértékelt-e minden beazonosított kockázatot? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat beazonosított-e kockázatenyhítő intézkedéseket minden legmagasabb prioritású kockázatra, ami hatással lehet a 
kritériumok megvalósítására az Emberek Pilléren belül? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalat életbe léptette-e a kockázatenyhítő intézkedéseket minden legmagasabb prioritásúként beazonosított kockázatra?  
(35%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalat felülvizsgálta-e a Kockázat Felmérést, amikor működési változás történt vagy legalább évente, hogy biztosítsák, hogy 
aktuális és hatékony maradjon? (25%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
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P1.2 Termelői Képzés Program 

 
KRITÉRIUM: A Vállalat képzi a termelőket az STP Emberek Pillér kritériumait illetően. 

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak biztosítania kell azt, hogy a termelők megértsék a foglalkoztatási gyakorlatokat, annak érdekében, 

hogy sikeresen életbe léptessék az STP Emberek Pillér kritériumait a farmjaikon: 

• Gyerekmunka a farmon 

• Kényszermunka 

• Biztonságos Munkakörülmények (beleértve a munkások számára biztosított szállást, ahol alkalmazható) 

• Tisztességes bánásmód 

• Bevétel. Ledolgozott órák és Juttatások a farm munkásainak 

• Egyesülési szabadság 

• Törvényeknek való megfelelés 
 

A vállalatnak minden termelő számára biztosítani kell a képzést az STP Emberek Pillér kritériumainak életbe léptetéséről. Minden 
biztosított képzésnek és tájékoztatásnak a helyi dohánytermelési feltételekhez kell alkalmazkodnia. A képzés és útmutató 
formájának figyelembe kell vennie a termelők különféle kategóriájának (kereskedelmi termelők, kisbirtokosok, stb.) aktuális 
tudásszintjét, a befogadókészségüket, illetve, ahol helyénvaló, az írás-olvasástudás szintjét.  

 
A cél az, hogy megfelelő képzést biztosítsunk az Emberek Pillér aktuális aspektusairól minden termelő számára, aki dohányt szállít 
be a Vállalat részére. Sok országban, a kisbirtok farmokon a munka jelentős részét nők végzik. Annak ellenére, hogy gyakran nem 
a nők a szerződő felek, fontos, hogy a Vállalat bevonja a nőket is a kommunikációba és a képzési programokba, ahol az ő 
bevonásuk elengedhetetlen a siker eléréséhez. 

 
A képzést harmadik fél is tarthatja, de függetlenül attól, hogy ki tartja, a Vállalatnak ellenőrzéssel biztosítania kell azt, hogy a 

képzés hatékony legyen. Ahol ez szükséges, a képzést az ellenőrzések eredményének függvényében módosítani kell.  

 

A termelők számára a képzési prioritásokat évente kell beazonosítani, számos tényezőt alapul véve, köztük a Vállalat 

kockázatfelmérését, azonnali intézkedést igénylő kérdéseket, a termelői monitoring eredményeit és a külső monitoring 

rendszerek általi eredményeket. 

 

Útmutató kérdések: 
 

Az Emberek Pillér alkalmazható Útmutató Irányelvei közül melyekre nem tér ki a Termelői Képzési Program?  
 

Hogyan biztosítja a Vállalat, hogy a termelői képzés hatékony legyen?  

 

További útmutató: 
 

A legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni ezen kritérium pontozásakor.  
 
Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� A Vállalat biztosít-e olyan képzést, útmutatást és tájékoztatást az STP Emberek Pillér alkalmazható kritériumainak 
megvalósításához, amely megfelel a helyi termesztési régiónak és a dohányt beszállító termelőknek?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� Beazonosítják-e évente a képzési prioritásokat a termelők számára, különböző tényezők alapján, beleértve a 
kockázatfelmérést, azonnali intézkedést igénylő ügyeket, a termelői monitoring eredményeit és a külső monitoring rendszerek 
általi eredményeket?  (5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Termelői Képzési Program tartalmazza-e az STP Emberek Pillér összes prioritását, amelyet erre a termesztési évre 
beazonosítottak?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalat képzése bevonja-e a nőket olyan közösségekben, ahol ez a leghatékonyabb módja a javulás elérésének?  (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem Alkalmazható’ 
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Amennyiben ‘Igen’ vagy ‘Nem Alkalmazható’, válaszolja meg a következő kérdést 
� A termelők hány százaléka kapott képzést az STP Emberek Pillér prioritásait illetően, amit erre a termesztési évre 

azonosítottak be? 

Írja be a százalékot (50%) 
� A Vállalat rendelkezik-e hatékony mechanizmussal, amely biztosítja, hogy minden elvégzett képzés javulást eredményezzen?  

(15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� Ahol a képzés nem eredményezett javulást, a Vállalat módosított-e a képzésen szükség szerint? (5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem Alkalmazható’ ahol ez nem szükséges 

 

P1.3 Farm megfigyelés (monitorozás) 
 
KRITÉRIUM: A Vállalat rendszeresen monitorozza az alkalmazható STP Emberek Kritériumok hatékony 
megvalósítását farm szinten.  

 

ÚTMUTATÓ: A monitoring azt jelenti, hogy a beszállítók rendszeresen meglátogatják a farmokat, hogy első kézből megfigyeljék 

a foglalkoztatási gyakorlatokat. A monitoring során minden olyan gyakorlatot meg kell figyelni, amelyben a termelők és a 
munkások érintve vannak, és a megfigyeléseket igazolni kell a dokumentáció átnézésével (ahol elérhető). 
 
A vállalatnak biztosítani kell, hogy a technikusok képzésben részesülnek a farm monitorozásról és az adatgyűjtési technikákról. Az 
adatgyűjtés során a Vállalatnak meg kell felelnie minden vonatkozó adatvédelmi jogszabálynak.  

 
A megfigyelést a technikusoknak a dohánytermesztés minden kulcsfontosságú stádiumában el kell végezni (pl. palántanevelés és 
kiültetés, növényfejlődés, betakarítás, válogatás és szárítás). A technikusok által a megfigyelési folyamat során összegyűjtött 
összes adatot előre bejelentett és váratlan látogatások során kell begyűjteni és át kell nézni, hogy biztosítsák a begyűjtött adatok 
valódiságát.  

 
Ahol különböző problémákat vagy javulási lehetőségeket azonosítanak be a Farm Megfigyelés során, a Vállalatnak meg kell 
beszélnie és egyeztetnie kell a termelővel az akciótervet. A Vállalatnak legalább évente le kell ellenőriznie, hogy a javítást 
megvalósították-e vagy további segítségre van-e szükség. 

 

További útmutató: 
 

Hacsak bizonyíték nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az adott kritérium nem alkalmazható, a végső célul azt kell 
kitűzni, hogy minden alkalmazható STP Kritériumot figyelemmel kell kísérni. A megfigyelési prioritásokat évente kell 
beazonosítani, számos tényezőt alapul véve, beleértve a Vállalat által elvégzett kockázatfelmérést. 
A legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni ezen kritérium pontozásakor.  

 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat elvégzi-e a farmok megfigyelését, hogy kiértékelje a STP Emberek Pillér kritériumokat farm szinten? (5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A technikusok kaptak-e képzést az Emberek Pillérhez kapcsolódó Farm Megfigyelésre és az adatgyűjtési technikákra 
vonatkozóan?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� Elvégzik-e a Farm Megfigyelést az Emberek Pillér vonatkozásában a termesztési időszak minden kulcsfontosságú fázisában?  
(5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A technikusok lefolytatnak-e váratlan látogatásokat a kijelölt farmokon a megfigyelési folyamat részeként?  (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A technikusok által összegyűjtött Farm Megfigyelési adatokat átnézik-e, hogy biztosítsák azok helyénvalóságát?  (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� Ahol problémákat azonosítottak be az Emberek Pillérhez kapcsolódóan a Farm Megfigyelés során, a Vállalat egyetértésre 

jutott-e a termelővel az akciótervet illetően és nyomon követte-e annak megvalósítását?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� Az Emberek Pillér alkalmazható kritériumainak hány százalékát figyeli meg a Vállalat rendszeres módon?  (max 30%) 
Írja be a százalékot (32 db kritérium van az „Emberek Pilléren”-en belül, amely farmon történő helyszíni megfigyelést igényel.) 

�    A Vállalat farmjainak hány százalékán végez a vállalat rendszeres megfigyelést az Emberek Pillér alkalmazható kritériumait 

illetően?  (max 30%) Írja be a százalékot 
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P2. Gyerekmunka a farmon 

 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: Nincs gyerekmunka. A gyerekmunka úgy határozható meg, mint az a munka, 
amelyhez a gyerek túl fiatal. Ez olyan munkát jelent, amely mentálisan, fizikailag, szociálisan vagy 
morálisan káros a gyerekekre. Az olyan munka, amely befolyásolja a gyerek iskoláztatását, szintén 
gyerekmunkának számít. Ilyen eset az, amikor a munka megfosztja a gyereket annak lehetőségétől, hogy 
iskolába járjon, vagy arra készteti őket, hogy idő előtt abbahagyják az iskolát vagy azt várják el a 
gyerekektől, hogy az iskolába járást és a tanulmányi előmenetelt összeegyeztessék a hosszú 
munkaidővel vagy nehéz munkával. 
  
A „gyerek” kifejezés 18 év alatti fiúkat és lányokat jelent. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint nem minden gyerekek 
által végzett munka tekinthető gyerekmunkának. Általában helyénvalónak tekinthető, ha a gyerekek részt vesznek könnyebb 
munkákban, beleértve a családi gazdaságban való segítkezést, feltéve, ha az nincs hatással az egészségükre, személyes 
fejlődésükre, iskolába járásukra vagy a szakmai orientáción és képzési programokon való részvételre. Fontos figyelembe venni, 
hogy a 18 év alattiak milyen jellegű feladatokat végezhetnek és milyen feltételekkel, pl. a gyerek súlya ahhoz viszonyítva, 
mekkora súlyt emelnek/cipelnek vagy a felügyelet szintjét. 
 
Az, hogy a „munka” egy adott formája „gyerekmunkának” tekinthető-e, leginkább a gyerek életkorától, az elvégzett munka 
időtartamától és jellegétől, a munkavégzés feltételeitől és az adott ország törvényeitől függ. A gyerekmunka alapvető kerete a 
nemzetközi egyezményekben lett meghatározva és a következőkben lehet összefoglalni: 
 
18 év alatti személy nem végezhet veszélyes munkát, vagyis semmilyen munkát, amely veszélyeztetheti a gyerek fizikai, 
mentális vagy morális egészségét, biztonságát vagy erkölcseit. Ez a gyerekmunka egyik legrosszabb formája, ez olyan munka, 
amely eredendően veszélyes. 
A nem-veszélyes munkát illetően az alkalmazáshoz szükséges minimum életkor a tankötelezettség felső határa, és semmilyen 
esetben sem lehet kevesebb 15 évnél, vagy az adott ország vonatkozó törvényei által meghatározott minimális foglalkoztatási 
életkornál (amelyik magasabb). 
A termelők 13-15 éves gyerekei, vagy az adott ország által a könnyű munkához meghatározott minimális foglalkoztatási 
életkor feletti gyerekek (amelyik kikötés nagyobb védelmet nyújt) végezhetnek könnyű munkát a saját családjuk farmján, 
feltéve, ha az nem fenyegeti az egészségüket és biztonságukat, nem akadályozza az oktatásukat, szakmai orientációt és képzést. 
A termelők 15-17 éves gyerekei végezhetnek nem-veszélyes munkát a saját családjuk farmján: be kell hogy töltsék az 
tankötelezttség felső korhatárát, és semmilyen esetben nem lehetnek 15 évnél fiatalabbak, vagy az adott ország törvényei által a 
foglalkoztatáshoz szükséges minimális életkor alatt, amelyik magasabb. 
 
Az, hogy végső soron mit tekintünk gyerekek számára elfogadható munkának, változhat országonként, dohányfajtánként, függ a 
munka intenzitásától és a mezőgazdasági gyakorlattól, valamint egy adott országon belül ágazatonként is változhat. „A nemzeti 
kormányok egy három oldalú eljárás során határozzák meg, mit tekintenek veszélyes munkának bevonva a munkaadók és 
munkavállalók szervezeteit is és felsorolják a tevékenységeket a „veszélyes munkák listájában”. A Vállalatok elfogadhatnak olyan 
politikát, amelyek szigorúbbak, mint ezek a listák, de a politikák soha nem lehetnek ettől megengedőbbek.” 
 

 

P2.1 Gyerekek foglalkoztatása a farmon 
 

KRITÉRIUM: Nincs gyerekmunka alkalmazása vagy toborzása a farmon. A nem-veszélyes munkákra 
kikötött minimális foglalkoztatási életkor nem lehet alacsonyabb, mint tankötelezettség felső korhatára 
és semmilyen esetben sem lehet alacsonyabb 15 évnél vagy az adott ország vonatkozó törvényei által a 
foglalkoztatáshoz meghatározott minimális életkornál, amelyik magasabb. 

 

ÚTMUTATÓ:  
 

• A termelők ismerik a gyerekek toborzásával és foglalkoztatásával kapcsolatos összes jogszabályi követelményt. 

• A termelők tudatában vannak annak, hogy a foglalkoztatáshoz szükséges minimum életkor nem lehet kevesebb, mint a 
tankötelezettség felső korhatára, de semmilyen esetben sem lehet alacsonyabb 15 évnél vagy az adott ország 
vonatkozó törvényei által a foglalkoztatáshoz meghatározott minimális életkornál, amelyik magasabb. 

• A termelők minden közvetlenül vagy közvetve foglalkoztatott személy életkorát leellenőrzik. 

• Ahol a termelők olyan munkást szerződtetnek, aki betölti a törvény általi minimális életkort, de még 18 év alatti, a 
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termelő tudatában van annak, milyen korlátozások vonatkoznak rá a munkaidő és az elvégezhető munka típusát 
illetően. 

  

 

Útmutató kérdések 
 

A vállalat által összegyűjtött adatok feltárnak-e bármilyen problémát a gyerekek toborzásával vagy foglalkoztatásával 
kapcsolatban? 

 

 További útmutató:  
 

Ez a kritérium minden termelőre vonatkozik, aki munkaerőt alkalmaz. Ahol a termelői bázis egy része nem alkalmaz munkaerőt, a 
pontozást csak a vonatkozó termelők figyelembevételével kell elvégezni. 

Az ország törvényei, amelyben a termelő működik, általában megszabják azt az életkort, amikor a gyerek legálisan elkezdhet 
dolgozni és azt, hogy hány éves korig kötelező iskolába járni. Semmilyen esetben sem lehet a termelőknek 15 éven aluli gyereket 
munkára toborozni. 

Olyan országokban, ahol minden dohánnyal kapcsolatos munka veszélyes munkának minősül, a termelők nem alkalmazhatnak 
senkit 18 év alatt a dohányban való munkára. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbbi befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol nem alkalmaznak munkaerőt 
Írja be „Nem alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a foglalkoztatáshoz szükséges minimális életkorról?  (max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán alkalmaznak a termelők a jelen kritériumban megállapított korlátozások figyelembe 
vételével gyerekeket?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 
 

 
P2.2 18 év alatti személyek veszélyeknek való kitettsége a farmokon 

 
KRITÉRIUM: Egyetlen 18 év alatti személy sem végezhet semmilyen típusú veszélyes munkát.  

 

ÚTMUTATÓ: A termelők ismerik a 18 év alatti személyek veszélyeknek való kitettségre vonatkozó jogszabályi 

követelményeket. A 18 év alatti gyerekek nem vállalhatnak semmilyen veszélyes munkát. A Vállalat segít a termelőknek abban, 
hogy megértsék, mi számít veszélyes munkának a farmjukon. A veszélyes munka lehet (de nem teljes körűen) az alábbi:  

• olyan munka, amely a gyereket fizikai, pszichológiai vagy szexuális visszaélésnek teheti ki 

• föld alatt, víz alatt, veszélyes magasságokban vagy nagyon szűk helyen végzett munka 

• veszélyes gépekkel, berendezéssel és szerszámokkal végzett munka, vagy amelyik nehéz súlyok kézzel mozgatását és 
szállítását foglalja magában 

• egészségtelen környezetben való munkavégzés, amely kiteheti a gyerekeket veszélyes anyagoknak, hatóanyagoknak vagy 
folyamatoknak vagy extrém hőmérsékletnek, zajszintnek vagy rázkódásnak, amelyek az egészségre károsak. 

• különösen nehéz feltételek mellett végzett munka, mint például hosszú ideig történő munkavégzés vagy éjszakai 
munkavégzés, vagy az olyan munka, ahol a gyerek a munkáltató vagy a szülő telephelyére különösebb ok nélkül be van 
zárva. 

• fizikai kontaktus a zöld dohánylevelekkel 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen program/programok lettek kidolgozva, hogy biztosítsák azt, hogy a gyerekek nem vállalnak veszélyes munkát a farmokon? 
 

Van-e vállalatnak listája a veszélyes feladatokról az adott dohányfajtára és a régióra jellemző művelési gyakorlatra vonatkozóan? 
 

További útmutató: 
 

Amikor a termelők 18 év alatti fiatal munkást alkalmaznak, be kell mutatniuk azokat a lépéseket, amelyeket annak 
érdekében tesznek, hogy azok elkerüljék gyerekek által végzett veszélyes munkákat: 

• Világosan meg kell határozni azon munkák típusait, amelyeket nem végezhetnek és olyan munkahelyi szituációkat, 
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amelyekbe nem kerülhetnek. 

• A szerződésben, posztereken vagy más dokumentumban fel kell sorolni, milyen típusú munkát nem végezhetnek. 

• Biztosítani kell, hogy a fiatal munkások jól megértették, milyen típusú munkát nem végezhetnek.  

 

Ez a kritérium minden farmon dolgozó emberre vonatkozik, beleértve a családtagokat is.  

Ahol a Vállalat képes megerősíteni, hogy az adott termelő nem alkalmaz munkaerőt ÉS nincs a családban gyerek sem, akkor 
a pontozásnál csak a vonatkozó termelőket kell figyelembe venni.  

A legutóbb befejezett termesztési évre vonatkozó adatokat kell a pontozásnál figyelembe venni. 
 

Indikátorok (Nem szükségszerű) 
 

� A Vállalat beazonosította-e, hogy milyen munkát tekint veszélyes munkának a beszállító farmjain, figyelembe véve a jelen 
kritérium útmutatójában foglalt meghatározásokat?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’  

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy 18 év alatti személy nem vállalhat veszélyes munkát?  (max 
10%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán kaptak a munkások képzést arról, hogy milyen munka tekintendő veszélyes munkának, 
ahogy azt a Vállalat beazonosította?  (max 20%) 
Írja be a százalékot 

• A farmok hány százalékán nincs 18 év alatti személy, aki veszélyes munkát vállal?  (max 60%) 
Írja be a százalékot 
 

 
P2.3 Gyerekek a családi farmokon 

 
KRITÉRIUM: A családi farmokon a gyerekek csak akkor segíthetnek a családi farmjukon, ha a munka 
könnyű munkának minősül és a gyerek 13-15 év közötti vagy az adott ország vonatkozó törvényei által a 
könnyű munkához meghatározott minimális életkor feletti, amelyik kritérium nagyobb védelmet nyújt.  

 

ÚTMUTATÓ: A termelőknek, akik a saját gyerekeiket bevonják a farmon lévő munkák egy részébe, amikor a gyerekek 13 és 15 

év közöttiek, az alábbi alapvető szabályokat kell követniük:  
 

�    be kell tartani az adott ország törvényeit, amelyek megtilthatják vagy korlátozhatják az ilyen munkát 
�    a munka nem befolyásolhatja a gyerek oktatását 

�    a termelők a gyerekeinek csak biztonságos munkát adhatnak, ami könnyű munkát foglal magában. 
�    a termelő gyerekeinek biztosítanak egyéni védőeszközt, ahol szükséges 
�    a termelő vagy más felelős felnőtt mindig jelen van és felügyeli a gyerek munkavégzését 
�    a munkavégzés magába foglalja a képzést is pl. a gyerek megtanulja, hogyan működik a családi vállalkozás 
�    a termelő gyerekei nem dolgoznak éjszaka 
�   napra és hétre lebontva szigorú korlátja van a munkával tölthető óráknak, azért, hogy a gyereknek maradjon elég ideje a 
tanulásra (beleértve a házifeladathoz szükséges időt), napközbeni pihenésre és szabadidős tevékenységekre is 
�    A termelők kötelesek maguknál tartani a család minden gyerekének vagy farmon lévő gyereknek az életkorát igazoló 
dokumentum másolatát és az iskolalátogatási igazolást 
�    A termelőnek tudni kell, hogy a gyerekek mit nem csinálhatnak és el kell tudnia magyarázni, hogy a gyerekei milyen 
fajta munkát végeznek, amikor segítkeznek a farmon. 
 
Az ajánlott munkaóra korlát a termelők 13-15 év közötti gyerekei számára max. 2 óra naponta, iskolanapokon és 14 óra 
hetente iskolai időben. 
A termelőknek biztosítani kell azt, hogy a gyerekei iskolába járjanak legalább a törvény által meghatározott 
tankötelezettség felső korhatárának betöltéséig. 
 

 

További útmutató: 
 

Ez a kritérium nem vonatkozik a szerződtetett munkások gyerekeire: ez csak a termelő gyerekeire vonatkozik. Ha a munkások 
gyerekei a farmon bármilyen munkát végeznek, azoknak be kell tölteniük a szerződtetett munkásokra vonatkozó törvényes 
minimum életkort, nem végezhetnek veszélyes munkát és a munkájukat ugyanúgy kell kifizetni, mintha ugyanazt a munkát 
felnőttnek fizetnék ki.  
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Ahol a Vállalat képes megerősíteni, hogy mely termelőknek nincs 15 év alatti gyermekük, vagy aki fiatalabb, mint az adott ország 
törvényei által könnyű munkára meghatározott minimum életkor(amelyik nagyobb védelmet nyújt), a pontozásnál csak a 
vonatkozó termelőket kell figyelembe venni. Ahol a Vállalat képes megerősíteni, melyik termelőnek nincs a törvény által 
meghatározott tankötelezettésgi életkor alatti gyereke, a pontozásnál csak a vonatkozó termelőket kell figyelembe venni.  

 
Indikátorok (Nem Szükségszerű) 

 

� A  termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy milyen dohánnyal kapcsolatos munkákat végezhetnek és 
nem végezhetnek a család gyerekei, amikor segítenenk a farmon?  (max 20%) 
Írja be a százalékot 

• Azon farmok hány százaléka fele meg a kritétiumoknak, ahol családba tartozó gyerekek munkát végeznek?   
(max 50%) 

Írja be a százalékot 

• A farmok hány százalékán járnak a gyerekek iskolába a tankötelezettség felső korhatáráig? (max 30%) 
Írja be a százalékot 

 
 

P3. Kényszermunka 
 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: Minden munkavégzés önkéntes. Nincs kényszermunka vagy 
emberkereskedelem.   

 

További útmutató: 
 

Az útmutató irányelv minden olyan termelőre vonatkozik, aki munkaerőt alkalmaz. Ahol a termelői bázis egy része nem alkalmaz 
munkaerőt, a pontozásnál csak a vonatkozó termelőket kell figyelembe venni. 

 
 

P3.1 Kötelezettség, tartozás és fenyegetés megelőzése 
 
KRITÉRIUM: A munkások a farmon nem kötelezettségből, adósság vagy fenyegetés miatt dolgoznak és a 
fizetést közvetlenül a termelőtől kapják. 

    

ÚTMUTATÓ: Annak érdekében, hogy a termelők megmutassák, hogy megtették a szükséges lépéseket a kritériumban 

megfogalmazottaknak való megfelelés érdekében, a következőket kell betartaniuk:   
 

�    Minden munkásnak írásbeli szerződést kell adni olyan nyelven, amit könnyen megért, ebben részletezve a fizetéshez, 
túlórához kapcsolódó jogaikat és azt a jogukat, hogy elmehetnek a farmról 
�   A munkásokat egyénileg és közvetlenül kell kifizetniük 
�    Ki kell mutatniuk, hogy bármilyen tartozás önkéntes alapon keletkezett, nem indokolatlanul túlárazott áruk vagy 
szolgáltatások felszámításából ered, valamint hogy a munkások belátható időn belül képesek visszafizetni a tartozást és a nem a 
tartozásuk miatt kényszerítik őket munkára 

• Részletes kimutatást kell arról vezetni, hogy a szerződtetési folyamathoz kapcsolódóan semmilyen költséget vagy díjat 
nem vonnak le a munkás fizetéséből 

 
Útmutató kérdések: 

 
Milyen programot / programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy a munkások a farmokon mentesek a kötelezettségektől, 
tartozástól és fenyegetettségtől?  

 
 További útmutató:  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol nem alkalmaznak munkaerőt 
Írja be „Nem alkalmazható” 
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� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkások a farmon nem dolgozhatnak kötelezettség, 
tartozás vagy fenyegetés kényszere alatt és hogy a fizetésüket közvetlenül a termelőtől kell, hogy kapják?   (max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán mentesek a munkások a kötelezettségtől, tartozástól és fenyegetéstől?  (max 40%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán kapják a munkások a fizetést közvetlenül a termelőtől?  (max 40%) 
Írja be a százalékot 
 

P3.2 A munkahely elhagyásának szabadsága 
 

KRITÉRIUM: A munkások szabadon elhagyhatják a munkahelyüket bármikor, ésszerű felmondási idővel. 

ÚTMUTATÓ: Annak érdekében, hogy a termelők megmutathassák, hogy megtették a szükséges lépéseket a kritériumban 

megfogalmazottaknak való megfelelés érdekében, a következőket kell betartaniuk:   
 

�    Konkretizálni kell a munkaszerződésben, milyen gyorsan és milyen feltételek mellett hagyhatják ott a munkások a 
munkahelyüket 
�   Ki kell mutatniuk, hogy a bér kifizetések naprakészek 
�    Elegendő pénzügyi forrással kell rendelkezniük a termelőknek arra azt esetre, hogy kifizessék a munkásoknak a fennálló 
munkabért, amennyiben azok el akarnak menni 

• Nem szabad visszatartani maguknál a munkások személyazonosító dokumentumainak eredeti példányát 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot / programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy a munkások a farmokon szabadon távozhatnak a munkából 
ésszerű felmondási idővel?   

 
 További útmutató:  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol nem alkalmaznak munkaerőt 
Írja be „Nem alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkások a farmon bármikor szabadon elmehetnek a 
munkahelyükről ésszerű felmondási idővel?  (max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán tudnak a munkások bármikor elmenni a munkahelyükről ésszerű felmondási idővel?   
(max 80%) 
Írja be a százalékot 
 
 

P3.3 Pénzügyi letét 
 

KRITÉRIUM: A farmon lévő munkásoktól a munkáltatók nem kérnek pénzügyi letétet.  

ÚTMUTATÓ: Az összes jogszabályi követelményt be kell tartani.  

 

A pénzügyi letét megkövetelése a munkásoktól nem lehet a szerződtetési folyamat része. Amikor a termelő munkára felvesz 
valakit és azt kéri tőlük, hogy tegyenek letétbe egy távozási pénzt, ez olyan jelentéssel bír számukra, hogy megakadályozza a 
munkásokat abban, hogy elmenjenek és közvetlenül hozzájárul a kényszermunka potenciális feltételéhez.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot / programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy a munkásoktól a farmokon nem követelnek pénzügyi 
letétet?   

 
 További útmutató:  
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Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol nem alkalmaznak munkaerőt 
Írja be „Nem alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkásoktól a farmon nem követelhetnek a pénzügyi 
letétet a termelők?   (max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán nem kérnek a munkásoktól pénzügyi letétet?   (max 80%) 
Írja be a százalékot 
 

P3.4 Fizetések visszatartása 
 

KRITÉRIUM: A törvényes és megállapodott feltételek alapján a munkások fizetését nem lehet a 
termelőnek visszatartani.   

ÚTMUTATÓ:  
• A termelőknek rendszeres fizetési napokat kell kijelölni. A munkásokat legalább havonat egyszer ki kell fizetni, és 

minimum köveleményként betartva az adott ország törvényeit. 

• Amikor a termelő felvesz egy munkást, meg kell állapodniuk, mikor lesz fizetés és ezt bele kell foglalni az  írásos 
megállapodásba, amelyet mindketten aláírnak (ahol az írásbeli megállapodás követelmény) 

• A termelők kimutathatják, hogy az ő részükről betartották a szerződés ezen részét azáltal, hogy megőrzik bérszámfejtési 
kimutatásokat vagy bérfizetési jegyzéket bocsátanak ki arról, hogy az egyes munkásoknak mennyi és mikor lett kifizetve.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot / programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy a munkásoktól a farmokon nem tartják vissza a fizetést?   

 
 További útmutató:  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol nem alkalmaznak munkaerőt 
Írja be „Nem alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkásoktól a farmon nem tarthatják vissza a fizetést a 
legális és megállapodott fizetési feltételeknek alkalmazása alatt?   (max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán nem tartják vissza a fizetést a munkásoktól a legális és megállapodott fizetési feltételek 
alkalmazása alatt?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

P3.5 Személyazonosító okmányok és értéktárgyak visszatartása 
 

KRITÉRIUM: A termelők nem tarthatják maguknál semelyik munkás eredeti személyazonosító okmányát 
vagy értéktárgyait.    

 

ÚTMUTATÓ: Amikor a termelő magánál tartja a munkás eredeti személyazonosító okmányait vagy értéktárgyait, különösen 

külföldi munkás esetében, az korlátozhatja a munkást abban, hogy szabad akaratából elhagyhassa a munkahelyét.  

 

A termelőnek a következőket kell tennie: 

• A termelő nem tarthatja magánál az eredeti személyazonosító okmányokat – még akkor sem, ha a munkások saját maguk 
adnák oda a termelőknek az eredeti okmányaikat. Ha a termelőnek dokumentálási célból lenne szükséges a 
dokumentumokra, akkor a fénymásolatot kell magánál tartania.  

• A termelő a munkások megbízásából kizárólag oly módon tárolhatja az értéktárgyaikat, amely biztosítja azt, hogy az 
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értéktárgyak tulajdonosai bármilyen ésszerű időben hozzáférhetnek azokhoz.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot / programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy a munkások eredeti személyazonosító okmányait és 
értéktárgyait nem tartják vissza a farmokon?    

 
 További útmutató:  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol nem alkalmaznak munkaerőt 
Írja be „Nem alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkások eredeti személyazonosító okmányait nem 
tarthatja magánál a termelő és a munkások értéktárgyait nem tárolhatja oly módon, hogy azokhoz a tulajdonosai ne 
férhessenek hozzá?    (max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára nézve teljesül, hogy a termelők nem tartják vissza a munkások eredeti személyazonosító 
okmányait és a munkások értéktárgyait olyan módon tárolják, hogy azok hozzáférhetőek a tulajdonosaik számára?  
(max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

P3.6 Börtön és kötelező munka 
 

KRITÉRIUM: A termelő nem alkalmaz börtönmunkát vagy kötelező munkát.     

ÚTMUTATÓ: A termelők nem vehetnek részt börtönmunkában sem önkéntes sem kötelező jelleggel, (még akkor sem, ha 

egyébként az adott ország törvényei azt lehetővé tennék), vagy semmilyen más sémában, amely kötelező munkát von be.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot / programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy nem használnak börtönmunkát sem önkéntes, sem kötelező 
alapon, (mégha az adott ország törvénye azt lehetővé is tenné) vagy semmilyen más sémát, amely kötelező munkát von be?    

 
 További útmutató:  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol nem alkalmaznak munkaerőt 
Írja be „Nem alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy nem lehet börtönmunkát vagy kötelező munkát használni?    
(max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékán nem használnak börtönmunkát vagy kötelező munkát?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 
P4. Biztonságos munkakörnyezet 

 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelő biztonságos környezetet biztosít a munkásoknak és a dohányban 
dolgozó családtagjainak, hogy megelőzze a baleseteket és sérüléseket és minimalizálja az egészségügyi 
kockázatot.  

 

További útmutató: 
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Az útmutató irányelv minden termelőre vonatkozik, aki munkaerőt alkalmaz, amely lehet szerződtetett, munkaerőcsere vagy 
családi munkaerő.  

 

P4.1 Biztonságos környezet, sérülések és betegségek 
 
KRITÉRIUM: A Termelő biztonságos és egészséges munkakörnyezetet tart fenn, megteszi az elvárható 
intézkedéseket, hogy minden farmon dolgozót (aki lehet szerződtetett munkás és/vagy családtag) 
megvédjen a sérüléstől és megfelelő ápolást biztosítson számukra, amennyiben szükséges.  

 
ÚTMUTATÓ: A biztonságos környezetre és sérülés vagy betegség esetén ápolás nyújtására vonatkozó jogszabályi 

követelményeket betartják a farmon. A termelőnek a következőket kell betartania:  
 

�    A farmot tiszta és rendezett állapotban tartja, elkerülve minden szükségtelen veszélyt, például veszélyes szerszámokat és 
anyagokat, nem megfelelően tárolt növényvédőszereket, stb  
�    Megfelelően minősített elsősegély lefedettséget képes nyújtani és az elsősegély dobozok a farm minden helyiségében gyorsan 
hozzáférhetőek. 
�    Minden farmon dolgozót tájékoztatnak arról, ki tud vész esetén elsősegélyt nyújtani és hogyan lehet őket elérni.  
� Rendelkeznek vészhelyzet tervvel, amelyben mindenki tudja, mit kell tenni orvosi vészhelyzet, tűz esetén vagy egy szélsőséges 

időjárási helyzetben 
� Nyilvántartást vezetnek minden nagyobb balesetről és betegségről, ami a farmon történik, és amennyiben a törvény ezt 

előírja, ezeket jelentik a hatóságoknak 
� Farmon történt sérülés vagy betegség esetén biztosítanak: 

- a farmon dolgozó emberek számára szállítást, hogy megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek 
- azonnal kiszálló orvosi ellátást, hogy megnézze a farmon dolgozó sérült munkást 
- szállást, ahol a farmon dolgozó embereket ápolják, amíg betegek 

A termelőnek megfelelő képzést kell nyújtani a farmon dolgozó embereknek, hogy megértsék, mi jelent a farmon számukra 
potenciálisan veszélyt és ezáltal, amennyire lehetséges, elkerüljék a sérülést. 

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot / programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák a biztonságos munkakörnyezetet és a betegség és sérülés esetén 
az ápolást a farmon?     

 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű) 

�   A Vállalat beazonosította-e a legjobb gyakorlatokat a biztonságos környezet fenntartásával, a sérülés és betegség elkerülésével 
kapcsolatosan?   (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka részesítette egészségügyi és munkabiztonsági képzésben a farmon dolgozó embereket?   
(max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százaléka éri el vagy haladja meg a legjobb gyakorlatra használt beazonosított kulcsindikátort?  
(max 70%) 
Írja be a százalékot 

 
P4.2 Zöld dohány betegség (GTS) 

 
KRITÉRIUM: A termelők nem engedik a farmon dolgozó embereknek (szerződtetett munkások és/vagy 
családtagok), hogy dohányt tetejezzenek, betakarítsanak vagy a szárítót feltöltsék, amíg meg nem 
kapták a GTS elkerülésére vonatkozó képzést.  

 

ÚTMUTATÓ: A Zöld Dohány Betegség (GTS) egy potenciális kockázat azok számára, akik a zöld dohánylevéllel dolgoznak. A 

GTS a nikotinmérgezés egyik formája, amelyet azáltal lehet elkapni, hogy nedves, zöld dohánylevéllel érintkeznek. A növényben 
lévő nikotin összekeveredik a levélen található nedvességgel, és érintkezés esetén a nikotin beszívódik a bőrön keresztül, ezáltal 
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akut nikotinmérgezést és ezzel járó tüneteket okozva.  
 
Mivel fennáll a GTS potenciális kockázata, a 18 év alattiak és szoptató nők nem vehetnek részt a dohánybetakarításban. 
 
A termelőknek a következőket kell betartaniuk: 

 

�    Ki kell oktatni a farmon dolgozó embereket a zöld dohány betegség okairól, tüneteiről, valamint a megelőző 
intézkedésekről 
�    Aktualizált képzési nyilvántartást kell vezetni, ami alátámasztja, hogy a farmon a tetejezést, betakarítást és kamara 
megrakást végző emberek mindannyian megkapták a zöld dohány betegségre vonatkozó képzést. 
�    Biztosítani kell, hogy a farmon dolgozó emberek megfelelő egyéni védőfelszerelést viselnek, hogy megakadályozzák a 
bőr érintkezését a zöld levéllel (pl. hosszú újjú ing, kesztyű és/vagy esőkabát)  
�    Tájékoztatni kell a farmon dolgozó embereket, hogy bizonyos időközönként cseréljék le a nedves vagy dohánnyal átitatott 
ruházatot 
�    A betakarítási munkákat, ahol lehet, napi 7 órára korlátozzák 
�    Amikor lehetséges, a munkákat hűvösebb, szárazabb feltételek mellett végezzék és ne dolgozzanak a földeken addig, amíg 
az eső után meg nem száradnak a levelek 
�    Lehetővé kell tenni a földeken dolgozó munkásoknak, hogy bizonyos időközönként szünetet tartsanak 
�    A farmon dolgozó emberek részére elérhetővé kell tenni az ivóvizet és tiszta vizet 
�    Biztosítani kell, hogy a farmon dolgozó emberek a zöld dohánnyal való munka után meleg szappanos vízzel lemoshassák 
a kezüket és a testüket. 

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák a farmokon dolgozó emberek megfelelő képzését a zöld dohány 
betegséggel kapcsolatban?   

 

További útmutató: 
 

A dohányt betakarító személy maga is hozzájárulhat az izzadáson keresztül ahhoz, hogy a dohánylevél nedvessé váljon: ezt is 
figyelembe kell venni, amikor a zöld dohány betegség előfordulásának a valószínűségét felmérik.  

A zöld dohány betegséget kockázatnak kell tekinteni minden dohánytípus esetében, beleértve a keleti típusú dohányokat is.  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 
Indikátorok (Nem Szükségszerű) 

 
� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a farmon dolgozó embereket, akik a nedves, zöld 

dohánylevéllel dolgoznak, képzésben kell részesíteni a zöld dohány betegségről és arról, hogyan lehet azt elkerülni? 
(max 10%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, ahol a farmon dolgozó emberek nedves, zöld dohánylevéllel dolgoznak, hogy 
megkapták a képzést a zöld dohány betegségről és arról, hogyan lehet azt elkerülni?  (max 30%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a farmon dolgozó emberek el vannak látva megfelelő egyéni 
védőfelszereléssel, ahol az szükséges?  (max 30%)  

 Írja be a százalékot 
� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a farmon dolgozó emberek használják a megfelelő egyéni 
védőfelszerelést, ahol az szükséges?  (max 30%) 

Írja be a százalékot 
 

P4.3 Növényvédőszerek biztonságos tárolása 
 

KRITÉRIUM: A növényvédőszereket zárható tárolószekrényben tárolják oly módon, ami megakadályozza 
az illetéktelenek hozzáférését.  

 

ÚTMUTATÓ: Ezen kritériumnak való megfelelőséghez a termelőknek az alábbiakat kell betartania:  

�    A növényvédőszereket a növényvédőszer gyártójának ajánlása szerint tárolják 
�    A növényvédőszereket zárható tárolószekrényben tárolják, ami megakadályozza az illetéktelenek hozzáférését. 
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�   A növényvédőszereket oly módon tárolják, amely megvédi a környezetet az esetleges kiömlés esetén. 
� A növényvédőszereket nem töltik át másik tárolóedénybe, kivéve ha az áttöltött terméket helyesen felcímkézik a megfelelő 

figyelmeztetésekkel és utasításokkal. Bármilyen felesleges címkét el kell távolítani. 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák a farmokon a növényvédőszerek megfelelő tárolását?   
 

 További útmutató:  
 

A zárható tárolószekrénynek lakattal vagy kulcsos zárral kell rendlekezni, hogy biztosítsák azt, hogy csak az arra jogosultak tudnak 
hozzáférni a növényvédőszerhez. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

�    A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a növényvédőszereket zárható tárolószekrényben és oly 
módon kell tárolni, ami megakadályozza illetéktelenek hozzáférését?  (max 20%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a növényvédőszert zárható tárolószekrényben tartják oly módon, hogy az 
megakadályozza illetéktelenek hozzáférését?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

 
P4.4 Növényvédőszerek (CPA) kezelése és használata  
 
KRITÉRIUM: A farmon dolgozó munkások (szerződtetett munkások vagy/és családtagok) nem 
használhatnak, kezelhetnek, vagy alkalmazhatnak növényvédőszert vagy egyéb veszélyes anyagokat, mint 
például műtrágya, anélkül, hogy először megfelelő képzésben részesülnének és az előírt egyéni 
védőfelszerelést használnák. A 18 év alatti munkások, terhes nők és kismamák nem kezelhetnek vagy 
juttathatnak ki növényvédőszert.    

 

ÚTMUTATÓ:  
 

�    18 év alattiak, terhes nők és kismamák semmilyen formában nem dolgozhatnak növényvédőszerrel 
�  Megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) kell biztosítani minden olyan személynek, aki a növényvédőszert kezeli, tárolja, 
használja, és nekik megfelelő képzést kell kapniuk azt illetően, hogyan kell ezeket megfelelően használni 

�    A növényvédőszereket kizárólag a gyártó írásbeli utasításainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

szabad használni. 
�  Csak képzésben részesült, egyéni védőfelszerelést viselő személy kezelhet vagy alkalmazhat 
növényvédőszert vagy más veszélyes anyagokat. A képzésnek ki kell térnie a következőkre:  

o A növényvédőszer megfelelő használata, beleértve a dózist, kijuttatás idejét, kijuttatás módját, 
munkaegészségügyi várakozási időt (beleértve a betakarítás megkezdését megelőzően is); 

o a növényvédőszerek biztonságos tárolása és kezelése (növényvédőszer tárolására használt 
területnek jól szellőzőnek kell lennie, az egyéni védőeszközt és a növényvédőszert külön kell 
tárolni) 

�    A permetező berendezést rendszeresen ellenőrizni kell és jó állapotban kell tartani. Szivárgó kézi vagy háti permetezőt nem 
szabad növényvédőszer kijuttatására használni. 
�    A növényvédőszerek használatához és kezeléséhez szükséges munkabiztonsági képzésekről aktualizált nyilvántartást 
kell vezetni 
� Minden növényvédőszer kijuttatást dokumentálni kell, kitérve arra is, hogy ki végezte el a munkát  
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák a farmokon a növényvédőszerek megfelelő kezelését és 
használatát?   

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
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�    A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy 18 év alattiak, terhes nők és kismamák semmilyen 
körülmények között nem kezelhetnek vagy használhatnak növényvédő szereket?  (max 10%) 

 Írja be a százalékot 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy megfelelő egyéni védőeszközt (PPE) kell biztosítani 
minden személynek, aki növényvédőszert kezel, tárol vagy használ, és ki kell őket képezni arról, hogyan kell a 
védőeszközöket megfelelően használni?  (max 10%) 

Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy 18 év alattiak, terhes nők és kismamák semmilyen körülmények között 
nem kezelnek veszélyes anyagokat?  (max 40%) 

Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy azok, akik veszélyes anyagokat kezelnek megfelelő képzésben 
részesültek a használatukat illetően és a megfelelő egyéni védőfelszerelést viselik? (max 40%) 

Írja be a százalékot 
 

P4.5 Munkaegészségügyi várakozási idő növényvédőszer használata után  
 
KRITÉRIUM: A farmon dolgozó emberek (szerződtetett munkások vagy/és családtagok) nem léphetnek 
arra a földterületre, ahová növényvédőszert juttattak ki, amíg az nem biztonságos.  

 

ÚTMUTATÓ:  
 

�    A termelőknek tudniuk kell, mennyi időnek kell eltelni, hogy valamilyen növényvédőszer kijuttatása után egy bizonyos 
területre vagy terményre az emberek ismét beléphessenek egyéni védőfelszerelés nélkül 
�    A meghatározott várakozási időnek eléggé hosszúnak kell lenni ahhoz, hogy megvédje az embereket (és állatokat) a 
növényvédőszer által okozott mérgezéstől, amennyiben a kezelt területre egyéni védőfelszerelés nélkül lépnek be.  

�  Minimum követelményként a növényvédőszer gyártójának a címkén vagy termékadatlapján feltüntetett 

várakozási időt kell betartani 
�    Táblákat (vagy más ismert jelzéseket) kell kitenni a permetezett terület mellé, amelyben figyelmeztetik az embereket 
(közöttük a farmon dolgozó embereket és másokat is), hogy permetezés történt és meg kell jelölni azt az időpontot, amikor 
egyéni védőfelszerelés nélkül lehet biztonságosan a területre belépni.  
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy a farmokon betartják a helyes várakozási időket?    
 

 További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

�    A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a farmon dolgozók közül senki nem léphet olyan területre, 
ahol növényvédőszert alkalmaztak, ameddig ezt nem biztonságos megtenni?  (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a farmon dolgozók nem lépnek olyan területre, ahol növényvédőszert 
használtak, hacsak az nem teljesen biztonságos?   (max 80%) 

Írja be a százalékot 

 

 

P4.6 Munkaközi szünetek és a tiszta ivóvízhez és fürdővízhez való hozzáférés  
 
KRITÉRIUM: A farmon dolgozó embereknek (szerződtetett munkásoknak vagy/és családtagoknak) joguk 
van rendszeres munkaközi szünetekhez, és ahhoz, hogy állandó jelleggel hozzáférhessenek megfelelő 
mennyiségű biztonságos ivóvízhez és fürdővízhez közel ahhoz, ahol dolgoznak és laknak. 
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ÚTMUTATÓ: A farmon dolgozó embereknek ugyanolyan minőségű és mennyiségű tiszta ivóvizet és fürdővizet kell biztosítani, 

mint amit a termelők használnak. Biztosítani kell a vízhez való hozzáférést a földeken, szárítópajtákban vagy otthon is, 
amennyiben a termelő szállást biztosít a szerződtetett munkásoknak.  
A dohánytermesztés nagyon gyakran nehéz munka és sokszor extém melegben kell végezni, ezért a farmon lévő embereknek 
rendszeres munkaközi szünetet kell biztosítani, hogy pihenjenek, igyanak és WC-t használjanak.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy mindenkor biztosítják a munkaközi szüneteket és a tiszta 
ivóvízhez és mosakodóvízhez való hozzáférést a farmokon?    

 

 További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

�    A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a farmon dolgozók jogosultak rendszeres munkaközi 
szünetekre és mindig hozzáférést kell biztosítani megfelelő mennyiségű biztonságos ivóvízhez és fürdővízhez, közel a 
munkahelyhez és a lakóhelyhez?  (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a farmon dolgozók számára biztosítanak munkaközi szünetet és 
hozzáférést biztonságos ivóvízhez és fürdővízhez állandó jelleggel a munkahely közelében?    (max 80%) 

Írja be a százalékot 

 
P4.7 Szerződtetett munkásoknak biztosított szállás  
 
KRITÉRIUM: A szerződtetett munkások szállása, ahol ezt biztosítják számukra, tiszta, biztonságos és 
megfelel a munkások alapvető igényeinek és az adott ország vonatkozó törvényeinek.  

 

ÚTMUTATÓ: A termelő által szerződtetett munkásoknak biztosított szállásnak az alábbiaknak kell megfelelni:  

� A régióban elvárt életkörülményekhez hasonló, megfelel az adott ország törvényeinek 
� Fel van szerelve WC-vel 
� Az éghajlattól függően fel van szerelve megfelelő fűtő vagy szellőztető berendezéssel 
� Biztonságos távolságra található a földektől vagy más olyan területektől, ahol potenciálisan veszélyes anyagokat, mint 

pl. növényvédőszer alkalmazhatnak vagy tárolhatnak.  
A termelőnek általában ingyen kell szállást biztosítani a szerződtetett munkásoknak, vagy ahol díjat számítanak fel, az nem lehet 
magasabb, mint a tényleges piaci érték és nem érintheti hátrányosan a munkásokat abban, hogy ellássák az alapszükségleteiket és 
valamennyi bevételre is szert tegyenek.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy a szerződtetett munkások számára biztosított szállás 
megfelelő a farmokon?    

 

 További útmutató:  
 

Ezt a kritériumot olyan termelőknél kell alkalmazni, akik szállást biztosítanak a szerződtetett munkásoknak. Ahol a termelői bázis 
egy része nem biztosít szállást, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe venni. 

 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  

 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

�  Ahol a termelők nem biztosítanak szállást a szerződtetett munkásoknak,  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy ahol a szerződtetett munkásoknak szállást biztosítanak, 
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a szállásnak tisztának, biztonságosnak kell lennie, meg kell felelnie a munkások alapvető igényeinek és az adott 
ország törvényeinek?   (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a szerződtetett munkásoknak biztosított szállás tiszta, biztonságos, 
megfelel a munkások alapvető igényeinek és az adott ország törvényeinek?    (max 80%) 

Írja be a százalékot 

 
P5. Tisztességes bánásmód 

 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelők biztosítják a tisztességes bánásmódot a munkásaiknak és a 
családjainak. Nincs zaklatás, diszkrimináció, fizikai vagy mentális büntetés vagy a munkások és 
családtagok más formájú kihasználása.  

 

További útmutató:  
 

Ez az útmutató irányelv arra a termelőre vonatkozik, aki munkaerőt foglalkoztat. Ahol a termelői bázis egy része nem foglalkoztat 
munkaerőt, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe venni.  
Ez a kritérium vonatkozik a termelőre, valamint minden olyan farm felügyelőre vagy más dolgozóra, akit a termelő felruházott 
azzal a jogkörrel, hogy a munkásokkal és a családjaikkal foglalkozzon.  

 

P5.1 Fizikai bántalmazás és megfélemlítés 
 
KRITÉRIUM: Nincs fizikai bántalmazás, fizikai bántalmazással való fenyegetés vagy bármilyen olyan fizikai 
kontaktus, amelynek célja, hogy a munkások és családtagjaik megsérüljenek vagy féljenek.    

 

ÚTMUTATÓ: A termelő határozza meg a farmon a munkahelyi légkört és példát kell mutatnia és nem használhat fizikai 

erőszakot a munkások és családjaik ellen. A farm egyéb felügyelői sem tehetik ezt. Ez azt jelenti, hogy  
� senkit nem szabad megütni, sem kézzel sem valamilyen tárggyal 
� senkit nem szabad szélsőségesen melegben vagy hidegben dolgoztatni 
� senkitől sem lehet megtagadni ok nélkül a munkaközi szüntetet evésre, ivásra, WC használatra 
� senkit nem lehet bezárni (mozgásában korlátozni vagy ténylegesen bezárni) 
� senkit nem lehet megfenyegetni, megfélemlíteni vagy mentálisan büntetni 

 
Ilyen fajta büntetéssel való fenyegetés is ugyanolyan elfogadhatatlan. A felsorolt viselkedésformák a munkások és családjaik 
között is elfogadhatatlanok és ezt megfelelően kell kezelni.   

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy nem alkalmaznak fizikai bántalmazást vagy megfélemlítést a 
farmon a munkásokkal és családjaikkal szemben?     

 

 További útmutató:  
 

Azzal, hogy biztosítják azt, hogy a munkásoknak hozzáférésük van egy hatékony támogató mechanizmushoz, ahol felvethetik a 
sérelmeiket, fontos tényező lehet abban, hogy megmutassák ezen kritériumnak való megfelelőséget. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�  Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy nem lehet fizikai bántalmazás, fizikai bántalmazással 
való fenyegetés és a megsebesítés vagy megfélemlítés céljából tett fizikai kontaktus a munkásokkal és 
családjaikkal szemben?   (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy nincs fizikai bántalmazás, fizikai bántalmazással való fenyegetés és a 
megsebesítés vagy megfélemlítés céljából tett fizikai kontaktus a munkásokkal és családjaikkal szemben?    (max 
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80%) Írja be a százalékot 
 

P5.2 Szexuális kizsákmányolás és zaklatás 
 

KRITÉRIUM: Nincs szexuális kizsákmányolás és zaklatás a munkások és családjaik irányában.   
 

ÚTMUTATÓ: A termelőnek biztosítani kell, hogy 

� zéró tolerancia van a szexuális kizsákmányolásra vagy zaklatásra a munkásokkal és családjaikkal szemben 
� amennyiben bármilyen bejelentés érkezik a munkásokkal vagy családjaikkal szembeni szexuális kizsákmányolásról vagy 

zaklatásról, azokat jelentik és alaposan kivizsgálják, megteszik a megfelelő intézkedést, beleértve a feljelentést is, 
amennyiben szükséges 

� a WC-k és szálláshelyek biztonságosan és zárható ajtóval vannak ellátva 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy nincs szexuális kizsákmányolás vagy zaklatás a farmon a 
munkásokkal és családjaikkal szemben?      

 

További útmutató: 
 

Azzal, hogy biztosítják azt, hogy a munkásoknak hozzáférésük van egy hatékony támogató mechanizmushoz, ahol felvethetik a 
sérelmeiket, fontos tényező lehet abban, hogy megmutassák ezen kritériumnak való megfelelőséget. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 
Indikátorok (Nem Szükségszerű) 

 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy nem lehet szexuális kizsákmányolás vagy zaklatás a 
munkásokkal és családjaikkal szemben?   (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy nincs szexuális kizsákmányolás vagy zaklatás a munkásokkal és 
családtagjaikkal szemben?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

 
P5.3 Szóbeli bántalmazás és zaklatás 
 

KRITÉRIUM: Nincs szóbeli bántalmazás és zaklatás a munkások és családjaik irányában.   
 

ÚTMUTATÓ: A termelőnek biztosítani kell, hogy 

� nincs folyamatos és rendszeres nyomás semelyik személyen vagy munkások csoportján vagy családjain, amelynek célja, 
hogy megalázza vagy megfélemlítse őket 

� Leállítanak bárkit, aki folyamatosan sértegeti, megalázza a munkásokat vagy ordibál velük és családjaikkal 
� Intézkedéseket tesznek a szóbeli bántalmazás és zaklatás ellen, és amennyiben a körülmények ezt igazolják, a kitartó 

bántalmazót fegyelmiben részesítik vagy elbocsátják 
� Létezik egy világos politika a szóbeli bántalmazás és zaklatás ellen, amit ismernek a munkafelügyelők, a munkások és a 

családjaik is.  
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy nincs szóbeli bántalmazás és zaklatás a farmon a 
munkásokkal szemben?      

 

További útmutató: 
 

Azok a termelők, akik a munkafelügyelővel és a munkásokkal ismertetik a bántalmazás és zaklatás elleni politikájukat, valamint 
akik meghallgatják a panaszokat és intézkednek, és amennyiben szükséges a kitartó bántalmazókat fegyelmiben részesítik vagy 
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elbocsátják, jobb helyzetben lehetnek, amikor azt állítják, hogy a panaszok hiánya a bizonyíték arra, hogy nem fordul elő 
bántalmazási eset.  

Azzal, hogy biztosítják azt, hogy a munkásoknak hozzáférésük van egy hatékony támogató mechanizmushoz, ahol felvethetik a 
sérelmeiket, fontos tényező lehet abban, hogy megmutassák ezen kritériumnak való megfelelőséget. (lásd a P3.7.5 Támogató 
mechanizmusok kritériumot) 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 
Indikátorok (Nem Szükségszerű) 

 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy nem lehet szóbeli bántalmazás és zaklatás a 
munkásokkal és családjaikkal szemben?   (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy nincs szóbeli bántalmazás és zaklatás a munkásokkal és családtagjaikkal 
szemben?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 
P5.4 Diszkrimináció 

 
KRITÉRIUM: Nincs diszkrimináció a munkások és családjaik irányában.   

 

ÚTMUTATÓ: A munkásokat kizárólag a tapasztalatuk és az elvárt feladat elvégzéséhez szükséges képességek ismeretében 

lehet szerződtetni. Nem lehet diszkriminációt alkalmazni bizonyos munkásokkal szemben, amikor a feladatokat osztják ki, 
szankciókat alkalmaznak, jutalmat adnak vagy elbocsátanak munkásokat.  
 
Nem lehet diszkriminációt alkalmazni 

� faji, bőrszín, kaszt vagy társadalmi származás alapon 
� nemi alapon 
� vallási alapon 
� politikai hovatartozástól függüen 
� egyesületi tagságtól függően vagy a dolgozói képviselő státusz miatt 
� etnikai, állampolgársági vagy nemzetiségi alapon 
� terhes nőkkel szemben 
� fogyatékossággal szemben 
� szexuális beállítódottságtól függően 

 
Útmutató kérdések: 

 
Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy nincs diszkrimináció a farmon a munkásokkal szemben?      

 

További útmutató: 
 

Azzal, hogy biztosítják azt, hogy a munkásoknak hozzáférésük van egy hatékony támogató mechanizmushoz, ahol felvethetik a 
sérelmeiket, fontos tényező lehet abban, hogy megmutassák ezen kritériumnak való megfelelőséget. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 
Indikátorok (Nem Szükségszerű) 

 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy nem lehet diszkrimináció a munkásokkal és családjaikkal 
szemben?   (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy nincs diszkrimináció a munkásokkal és szemben?  (max 80%) Írja be a 
százalékot 
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P5.5 Támogató mechanizmus 
 

KRITÉRIUM: A munkások hozzáférhetnek egy tisztességes, átlátszó, névtelen és hatékony Támogatási 
Mechanizmushoz, ahol felvethetik a sérelmeiket.  

 

ÚTMUTATÓ: A munkásoknak lehetővé kell tenni, hogy a sérelmeiket közvetlenül a termelők elé terjesszék a megtorlás félelme 

nélkül abban a reményben, hogy a termelők megfelelő lépéseket fognak tenni. A nagyobb farmokon a következő 
megközelítéseket lehet alkalmazni:  

 

� heti vagy havi találkozók a munkásokkal, és ahol ez alkalmazható, a képviselőikkel  
� panaszládák kihelyezése a farm munkások részére, amit névtelenül használhatnak, ha szeretnének 

 
Ezen felül, a Vállalatnak létre kell hoznia egy hatékony működési szintű sérelemkezelő-mechanizmust, vagy a termelőket és 
munkásokat ide be kell csatlakoztatni (pl. amit egy harmadik fél, egy több szinten érdekelt fél csoportja, iparági szervezet kezel, 
stb) hogy biztosítsák, hogy a munkások felvethetik a problémákat vagy kéréseiket, ha ezt szeretnék, és erre megoldásokat lehet 
keresni. A sérelemkezelő mechanizmus kialakításához szükség van arra, hogy a munkások rendelkezésére álljon egy támogató 
mechanizmus (ami lehet állami bázisú és/vagy működési szintű támogató mechanizmus), ahol problémákat vethetnek fel. Ahol 
támogató mechanizmusok elérhetőek, a termelő felelőssége, hogy ezt a munkások tudomására hozza és ösztönözze őket, hogy 
azt használják.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgoztak ki, hogy biztosítsák, hogy hatékony támogató mechanizmusok legyenek 
hozzáférhetőek a munkások számára a farmon?      

 
 További útmutató:  

 
A vállalatnak biztosítani kell, hogy az adott Támogatási Mechanizmus megfeleljen a működési területen lévő kultúrának és a 
felmerülő ügyfajtáknak. A körülményektől függően a következők közül egy van több megoldás is megfelelő lehet: 

- telefonos forróvonal 

- tanácsadó központ(ok) a farm közelében 

- független helybeli támogatás, amit megfelelően képzett harmadik fél nyújt 

Fontos figyelembe venni, hogy a Támogató Mechanizmus felállításának célja nem csupán a tisztesség bánásmód alá eső ügyek 
kezelése. A Támogató Mechanizmust minden olyan termelői/munkás vitánál lehet használni, ahol a felek nem képesek 
egyetértésre jutni: ezen felül a támogató mechaniznust lehet még használni információ nyújtására vagy a munkások egyéb jellegű 
segítésére, mint például a dokumentációk és iskoláztatás. 

 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkásoknak hozzáférést kell biztosítani egy 
tisztességes és hatékony Támogató Mechanizmushoz?    (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a munkásoknak hozzáférésük van egy tisztességes és hatékony Támogató 
Mechanizumushoz?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 
 

E6. Egyesülési szabadság 
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelők elismerik és tiszteletben tartják a dolgozók jogát az egyesülési 
szabadsághoz és a kollektív alkuhoz, megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól való félelem nélkül. 

 
Az Egyesülési Szabadság alatt azt értjük, amikor a munkások szabadon összejöhetnek, hogy elérjék a közös érdekeiket és céljaikat 
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a munkában.  
Meg kell feleni minden vonatkozó törvénynek és jogszabálynak a munkások egyesülési szabadsághoz és kollektív alkuhoz való 
jogával kapcsolatban.  
A következő lista néhány példát sorol fel, hogy a termelők hogyan mutathatják meg, hogy megtették a szükséges lépéseket ezen 
útmutató irányelvnek való megfelelés érdekében: 
 

• A termelő politikái és a munkásokkal való szerződés nem korlátozza az egyesülési szabadsághoz való jogot, pl. a 
munkások eldönthetik saját maguk, hogy csatlakoznak-e egy választásuk szerinti egyesülethez vagy szervezethez, vagy 
sem 

• Amikor a termelők szerződtetik a munkásokat, nem kérdezik meg őket, milyen egyesületnek a tagjai 

• Van aktív munkás-képviselő a farmon, akit más munkások választottak meg 

• A termelők a munkafeltételeket a munkások képviselőivel tárgyalják meg, ha nincs külön egyesület vagy szervezet 

• A termelők soha nem büntetik meg a munkást vagy szüntetik meg a munkás szerződését, az egyesületi vagy 
munkásszervezeti tevékenység miatt 

• A munkásokat nem léptetik elő, nem sorolják alacsonyabb beosztásba, nem helyezik át ilyen egyesülethez való 
csatlakozás miatt 

• A termelők nem gyakorolnak nyomást a munkásokra, hogy csatlakozzanak egyik vagy másik szervezethez.  
 

 További útmutató:  
 
Ez az útmutató irányelv arra a termelőre vonatkozik, aki munkaerőt foglalkoztat. Ahol a termelő bázis egy része nem foglalkoztat 
munkaerőt, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe venni.  
Ez a kritérium vonatkozik a termelőre, valamint minden olyan farm felügyelőre vagy más dolgozóra, akit a termelő felruházott 
azzal a jogkörrel, hogy a munkásokkal és a családjaikkal foglalkozzon. 

 
 

P6.1 Munkások joga az Egyesülési Szabadsághoz (PMI-GAP 3.6.1: STP E3.3) 
 
KRITÉRIUM: A termelő nem avatkozik be a munkások Egyesülési Szabadsághoz való jogába.  

 

ÚTMUTATÓ: Az Egyesülési Szabadságra vonatkozó törvények bonyolultak lehetnek és minden helyen mások, de fontos, hogy 

a termelők ismerjék az alapokat azért, hogy a munkásaik jogát tiszteletben tartsák.  
Ezen kritérium betartása ott kezdődik, amikor a termelő szerződteti a munkásokat. A diszkrimináció egy formája lenne, ha 
visszautasítanák valamely munkás szerződtetését, amennyiben ő jelenleg egyesületi tag vagy az volt. A munkások egyesülési 
szabadsághoz való jogáról való lemondatás vagy a jog korlátozása nem lehet a munkás szerződtetésének feltétele.  
A munkásoknak meg kell engedni, hogy szabadon összegyűljenek, hogy beszélgessenek a munkáról, illetve megvitassák egy 
egyesület alapítását vagy ahhoz való csatlakozást vagy más témát. A termelő nem bocsáthatja el, nem helyezheti át a munkást 
nehezebb munkára büntetésképpen vagy nem tehet hasonló fegyelmi intézkedést ilyen tevékenység miatt. 

 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programot/programokat dolgozott ki a vállalat, hogy biztosítsák, hogy a farmon tiszteletben tartják a munkások szabad 
egyesüléshez való jogát?     

 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy nem avatkozhatnak be a munkások szabad egyesüléshez 
való jogába?    (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a termelő nem avatkozik bele a munkások szabad egyesüléshez való 
jogába?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 
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P6.2 Kollektív alku 
 

KRITÉRIUM: A munkások szabadon csatlakozhatnak egyesülethez vagy alapíthatnak választásuk szerinti 
szervezetet és egyesületet és kollektívan alkudhatnak. 

 

ÚTMUTATÓ: Az Egyesülés szabadsága azt is magába foglalja, hogy a munkások alapíthatnak egyesületet agy csatlakozhatnak 

egyesületekhez vagy bármilyen más szervezethez választásuk szerint és a munkafeltételeikről csoportosan tárgyalnak: ezt hívják 
kollektív alkunak.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalalt, hogy a farm munkások gyakorolhatják a kollektív alkuhoz való jogaikat? 
 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkások szabadon csatlakozhatnak vagy 
alapíthatnak szervezeteket és kollektívan alkudhatnak?    (max 10%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a munkások szabadon csatlakozhatnak vagy alapíthatnak szervezeteket és 
kollektívan alkudhatnak?   (max 90%) 
Írja be a százalékot 

 

P6.3 Farm munkásainak képviselői 
 

KRITÉRIUM: A munkások képviselőit nem diszkriminálják hátrányosan és elláthatják a képviselői 
funkcióikat a munkahelyen. 

 

ÚTMUTATÓ: A farmon dolgozó munkásoknak engedni kell, hogy munkás-képviselőik legyenek. Kiválaszthatnak néhány 

munkatársat, akikkel beszélhetnek a foglalkoztatásuknak a feltételeiről. A termelőknek (az ésszerűség határain belül) helyet kell 
adni a munkások azon szabadságának, hogy megválaszthassák (néha szabályos választással) a saját képviselőiket.  
Ha a munkások, az egyesület vagy a dolgozók képviselői szeretnének beszélni a termelővel a munkafeltételeikről, a termelőnek 
jóhiszeműen kell velük beszélni és tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy mind a munkásoknak, mind a termelőnek őszintének, nyitottnak 
kell lenni.  
 

Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalat, hogy a farmon dolgozó munkások képviselői elvégezhetik a feladataikat diszkrimináció nélkül?  
 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a farmon dolgozó munkások képviselőit nem lehet 
hátrányosan megkülönböztetni és szabadon elláthatják a képviselői feladataikat a munkahelyen?     (max 10%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a farmon dolgozó munkások képviselőit nem különböztetik meg 
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hátrányosan és szabadon elláthatják a képviselői feladataikat a munkahelyen?   (max 90%) 
Írja be a százalékot 

 

P7. Bevétel. A farmon dolgozó munkásokra vonatkozó ledolgozott munkaórák 
és juttatások 

 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: Az egy fizetési időszak vagy termesztési szezon alatt megkeresett bevételnek 

mindig elegendőnek kell lennie arra, hogy fedezze a munkások alapvető szükségleteit és elégséges 

szintűnek kell lenni, hogy megfelelő bevételt generáljon. A munkások nem dolgozhatnak túlzottan sokat 

vagy illetálisan. 

 
További útmutató:  
 
Ez az útmutató irányelv arra a termelőre vonatkozik, aki munkaerőt foglalkoztat. Ahol a termelői bázis egy része nem foglalkoztat 
munkaerőt, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe venni.  

 

P7.1 Munkaidő 
 

KRITÉRIUM: A munkások által ledolgozott munkaidő megfelel a helyi törvényeknek. A fizetett túlórán 
kívüli munkaidő rendszeres jelleggel nem lépi túl a heti 48 órát.  

 

ÚTMUTATÓ: A dolgozóknak nem lehet túlzottan hosszú a munkaidejük és megfelelnek minden jogszabályi követelménynek, 

ami a munkaidőre vonatkozik. A termelőknek biztosítani kell, hogy oly módon irányítsák a munkásaikat, hogy a munkaidőre 
vonatkozó összes nemzeti törvényt betartsák. Ahol a törvény nem tér ki a munkaidőre, a termelőnek be kell tartani a 
következőket: 
 

• A munkaidőre elfogadható korlátot állapít meg, figyelembe véve a pihenésre való szüneteket, valamint megfelelő pihenés 
és időtöltés szükségességét a családtagokkal  

• A munkaidő, nem számítva a fizetett túlórát, nem haladhatja meg rendszeres jelleggel a heti 48 órát 

• A munkásoknak minden 7 napos időközönként biztosítanak egy pihenőnapot 

• Minden további vállalkozó és alvállalkozó is köteles betartani minden vonatkozó munkajogi szabályzatot és ILO 
egyezményt a munkaidőre vonatkozóan 
 

A termelőknek biztosítani kell, hogy a munkásokkal kötött szerződések világosan meghatározzák, hogy hetente hány órát várnak 
el ledolgozni, és minden egyes munkásra vonatkozóan munkaidőnyilvántartást kell vezetni. A munkásoknak adott bérfizetési 
jegyzéknek is tartalmaznia kell, hogy hány órát vagy napot dolgozott, azért, hogy a munkások ezt maguk is le tudják ellenőrizni.  
 
A betakarítási szezon közepén ezt egy korlátozott ideig túl lehet lépni, ha az adott ország törvényei ezt lehetővé teszik. 
  

Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalalt, hogy a termelői megfelelnek minden vonatkozó munkajogi törvényt a ledolgozott munkaórákra 
vonatkozóan?   

 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a fizetett túlórán kívüli munkaidő nem haladhatja meg 
rendszeres jelleggel a heti 48 órát vagy a helyi jogszabály által felállított korlátot, ami szigorúbb?     (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a fizetett túlórán kívüli munkaidő nem haladja meg rendszeres jelleggel a 
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heti 48 órát vagy a helyi jogszabály által felállított korlátot, ami szigorúbb?   (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

P7.2 Bérek 
 

KRITÉRIUM: Mindenféle munkás (beleértve az ideiglenes, darab-béres, szezonális és migráns 
munkásokat is) számára fizetett bér megfelel, minimum követelményként, a nemzeti jogi 
standardoknak vagy az összehasonlítási alapul szolgáló mezőgazdasági standardoknak.  

 

ÚTMUTATÓ: A termelőknek be kell tartani az összes jogszabályi követelményt a munkásoknak adott bérek tekintetében. A 

termelőnek tudnia kell, hogy 

• Van-e törvény által meghatározott nemzeti vagy regionális minimál bér, ami a szektorra vonatkozik,  
Vagy 

• Van-e a dohányágazat szociális partnerei (pl. ipari szervezetek, termelői szervezetek és egyesületek) által kidolgozott 
fizetési ajánlás vagy ami az ágazatra vonatkozó kollektív alku megállapodásból következik, 
Vagy ahol egyik sem létezik: 

• Van-e mezőgazdasági viszonyítási alap, amit be kell tartani a munkásoknak adott bér esetében  
 
Az ideiglenes munkások esetében, vagy ahol a termelő a munkásokat darabszám után fizeti, legalább a minimálbérnek megfelelő 
órabért kell fizetnie. Minden munkásnak világos megállapodással kell rendelkeznie a ledolgozandó munkaórák és bér 
tekintetében, még akkor is, ha csak 1 napot dolgoznak.  
Minden további vállalkozó és alvállalkozó is köteles betartani minden vonatkozó munkajogi szabályzatot és ILO egyezményt a 
bérekre vonatkozóan. 
A termelőnek rendelkeznie kell olyan dokumentummal, amely a munkásnak való kifizetést igazolja (pl. munkás aláírása a kifizetési 
jegyzéken, egy banki átutalási papír vagy egyéb írásbeli dokumentum, amely a fizetés átvételét igazolja). A munkásoknak alá kell 
írniuk, vagy másolatot kell kapniuk a kifizetési jegyzékből, amelynek olyan formátumúnak kell lennie, amit megértenek. 

  

Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalalt, hogy a termelői megfelelnek minden vonatkozó munkajogi törvénynek a bérekre vonatkozóan?   
 

További útmutató: 
 

A törvényben meghatározott minimálbér jó útmutató lehet a tisztességes fizetést illetően, amikor az ország törvényei nem szabják 
határozzák meg azt külön a mezőgazdasági munkások számára. 

Amikor a termelők szerződtetnek egy munkást, írásbeli és érthető információt kell számukra nyújtani a bérekről. Általában az ilyen 
jellegű információ részét képezi a termelő és a munkás között létrejött szerződésnek. 

A munkás számára adott bérfizetési jegyzék egy kifizetési nyilvántartást ad a munkás számára, amelyben szerepel az adott időszak 
alatt ledolgozott munkaidő és az alapbér. 

A kifizetési jegyzéknek elegendő információt kell tartalmaznia, ami lehetővé teszi a munkás számára, hogy megnézze, hogy a 
helyes összeg került-e kifizetésre és hogy minden ledolgozott munkaórát kifizettek-e. A kifizetési jegyzék bizonyítékul szolgál arra, 
hogy a farm helyesen és időben kifizeti a munkásait, tehát fontos nyilvántartás mind a termelő, mind a munkások számára. 

A darabmunka tekintetében a termelőknek egy ésszerű időt kell megállapítaniuk, hogy mennyi ideig tart a munkásnak elvégezni a 
feladatot és a fizetés kiszámításánál a minimálbért kell használni, vagy más standardot, ha az magasabb. Az alap minimálbérnek a 
normál munkanapot kell alapul venni (általában 8 vagy 9 órát), tehát a darabbérben dolgozó munkások, akiknek napi 10 órát kell 
dolgozniuk ahhoz, hogy megkeressék az egy napra eső minimálbért, alulfizetetteknek számítanak. 

Egy jó darabbéres rendszer jellemzője, hogy világos és megfelelő alapbért határoz meg az adott feladathoz és a munkás által 
végzett munkáról megfelelő dokumentációval szolgál. Meg kell őrizni az egyéni munkás nyilvántartásokat, hogy ki tudják mutatni 
részletesen a munkás egyéni darabbérét, az elkészített összes darabszámot és az összese keresetet. 

A teljes és pontos nyilvántartás vezetése lehetővé teszi a munkások számára, hogy megértsék, hogyan számítják ki a keresetüket 
és segítik a termelőt abban, hogy a farm költségeit nyomon kövesse. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy minden munkás számára fizetett bérnek minimum 



Page 27 of 123 | STP Agronomy Guide, 2016 – 1.1 
© AB Sustain (a division of AB Agri Ltd) August 9

th 
2016 

 

 

követelményként meg kell felelnie a nemzeti legális standardoknak vagy a mezőgazdasági viszonyítási alapként 
szolgáló standardoknak?  (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a munkások bérei megfelelnek a vonatkozó bérstandardoknak?  (max 
80%) 
Írja be a százalékot 

 

P7.3 Kifizetések rendszeressége 
 

KRITÉRIUM: A béreket minden munkásnak rendszeresen, és minimum követelményként, az adott 
ország törvényeinek megfelelően fizetik ki.   

 

ÚTMUTATÓ:  
• A termelőknek rendszeres fizetési napokat kell kijelölni. A munkásokat legalább havonta egyszer ki kell fizetni, és 

minimum követelményként be kell tartani az adott ország törvényeit.   

• A termelőnek tájékoztatni kell a munkásokat a fizetési napokról, amikor szerződteti őket.  
Nem támogatjuk az egyösszegű, szezon végén történő kifizetéseket. Azonban, ha ez az önkéntesen elfogadott kifizetési 
megállapodás a termelő és a munkás között, és az adott ország törvényét az nem sérti, akkor a termelőnek részletes 
nyilvántartást kell vezetni és a munkásnak azt le kell ellenőriznie. A szerződésben szerepeltetni kell, hogy a munkásnak joga van a 
szezon vége előtt kilépni és hogy ilyen körülmények között hogyan fogják a végső kifizetést elszámolni.  
A termelőnek elegendő hitelhez kell hozzáférnie vagy szabad pénzeszközzel kell rendelkeznie, hogy ki tudja fizetni a munkásokat, 
mielőtt eladja a terményt és teljesíteni tudja a kötelezettségeit.  
  

Útmutató kérdések: 
 

Melyek a leggyakrabban fellelhető bérfizetési rendek a dohánymunkásokra vonatkozóan az országban (pl. heti fizetés, darab-
munka, szezon-végi kifizetés, stb) 

Hogyan biztosítja a beszállító, hogy a termelők világosan tájékoztatják a munkásokat a szerződtetés időpontjában a bérfizetések 
rendjéről?   

 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkásoknak rendszeresen kell bért fizetni és 
minimum követelményként be kell tartani az adott ország vonatkozó törvényeit?  (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a munkásoknak rendszeresen fizetnek bért és minimum követelményként 
betartják az adott ország vonatkozó törvényeit?    (max 80%) 

Írja be a százalékot 
 

P7.4 Juttatások, ünnepnap és munkaszüneti nap 
 

KRITÉRIUM: A munkásoknak olyan juttatásokat, ünnepnapokat és szabadságot kell adni, amihez az 
ország törvényei szerint joguk van.    

 

ÚTMUTATÓ:  
•  A termelőknek tudniuk kell, hogy az adott ország törvényei szerint a munkások milyen juttatásokra, ünnepnapokra és 

szabadságra jogosultak. 

• A termelőknek információt kell biztosítani (pl. poszterek, szórólapok által) a munkások számára az ilyen juttatásokról, 
ünnepnapokról és szabadságról.   

• A termelőnek a munkásokkal kötött szerződésben részletezni kell, hogy milyen juttatásokat, ünnepnapokat és 
szabadságot várhatnak el. 
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• Minden további vállalkozó és alvállalkozó is köteles betartani minden vonatkozó munkajogi szabályzatot és ILO 
egyezményt a juttatásokra, ünnepnapokra és szabadságra vonatkozóan vonatkozóan. 
 

Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalat, hogy a termelők megfeleljenek minden vonatkozó munkaügyi törvénynek a juttatások, ünnpenapok 
és szabadságok tekintetében?   

 

További útmutató: 
 

A legjobb mód annak kimutatására, hogy a munkások ténylegesen megkapják a jogilag meghatározott juttatásokat, ünnepnapot 
és szabadságot, ha írásbeli nyilvántartást vezetnek ezekről (pl. a nemzeti társadalombiztosítási és egészségbiztosítási rendszerhez 
befizetett járulákokról való dokumentum). A ledolgozott munkaórákról vezetett nyilvántartás is megmutathatja, hogy a munkás 
mikor nem dolgozott, legyen az betegség, ünnepnap, szabadság vagy jogilag elrendelt munkaszünet miatt.  

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt és/vagy a juttatások, ünnepnapok és szabadnapok nem törvény által 
meghatározottak: 

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a munkásoknak milyen juttatásokat, ünnepnapokat és 
szabadnapot kell biztosítani?   (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a munkások az ország törvényei által meghatározott juttatásokat, szabad 
ünnepnapokat és szabadnapokat megkapják?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 
 

P7.5 Túlóra 
 

KRITÉRIUM: A túlóra önkéntes alapú és a túlórát többletbérrel kell kifizetni, ahogy azt az ország 
törvényei vagy a vonatkozó kollektív szerződés előírja.    

 

ÚTMUTATÓ: A túlórára vonatkozó összes jogszabályi követelményt be kell tartani. 

 
Amikor a termelők megkívánják a munkásoktól, hogy túlórázzanak, biztosítaniuk kell, hogy az a munka önkéntes alapú és 
megfizetik érte a többlet bért, amit az ország törvénye vagy a vonatkozó kollektív szerződés meghatároz a túlórára vonatkozóan. 
Ha a törvény vagy a kollektív szerződés nem határozza meg a többlet bér mértékét, a termelőn múlik, hogy eldöntse, hogyan 
motiválja a munkásokat egy magasabb fizetéssel, hogy a munkások hajlandóak legyenek túlórázni. 

 

Útmutató kérdések: 
 

A túlórára vonatkozóan milyen szövegezés található a munkások írásbeli szerződésében a farmokon?  
 

További útmutató: 
 

A szerződésben a termelő megállapodik a munkással, hogy szükség lehet túlóra végzésére. Ilyenkor az esetlegesen felmerülő 
túlóra igényt a lehető legpontosabban kell meghatározni (például ha a szezon alatt lesznek hetek, amelyek különösen tele lesznek, 
ezt bele kell venni a szerződésbe.) 

Amikor egy speciális vagy váratlan túlóraigény felmerül, a termelő ezt megbeszéli előzetesen a munkásokkal és megállapodik 
velük (minél hamarabb, annál jobb) az adott napon vagy héten szükséges túlórázásról. 

A termelői kifizetési nyilvántartások vagy a munkásoknak adott kifizetési bérjegyzékek a legjobb módjai annak, hogy kimutassák, a 
normál órabér és a túlóra bér közötti különbséget, amit kifizettek. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt és/vagy nem léteznek jogszabályok a túlórára: 
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 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, hogy a túlóra önkéntes és a túlóráért emelt bért kell fizetni, 
ahogy azt az ország törvényei vagy a vonatkozó kollektív szerződés meghatározza? (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a túlóra önkéntes?  (max 40%) 
Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a emelt bért fizetnek a túlóra után, ahogy a törvény vagy a vonatkozó 
kollektív szerződés azt előírja?  (max 40%) 
Írja be a százalékot 

 
P8. Törvénynek való megfelelés  
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelőknek be kell tartani minden, az adott országban foglalkoztatásra 

vonatkozó törvényt.  

 
További útmutató:  
 
Ez az útmutató irányelv arra a termelőre vonatkozik, aki munkaerőt foglalkoztat. Ahol a termelői bázis egy része nem foglalkoztat 
munkaerőt, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe venni.  

 

P8.1 A farmon dolgozó munkások törvényes jogai 
 

KRITÉRIUM: Minden munkást tájékoztatni kell a törvényes jogairól és a foglalkoztatásának feltételeiről, 
amikor munkába állnak.      

 

ÚTMUTATÓ: Ahol a termelők foglalkoztatják a munkásokat, mielőtt még a munkások munkába állnak, a termelőnek meg kell 

arról győződnie, hogy tudják és értik a foglalkoztatásuk körülményeire vonatkozó jogi követelményeket. Ez kiterjed például a 
munkaidőre, és a minimális bérre is. Ezt egyrészt megtehetik azáltal, hogy belefoglalják a szerződésbe, vagy ahol az írásbeli 
szerződés nem követelmény, a munkahelyen kitett és elérhetővé tett dokumetumra kell hivatkozni. A beszállítóktól elvárható, 
hogy támogassák a termelőket és irányítsák őket olyan helyekre, ahol információt találhatnak arról, melyek a kötelességeik 
munkáltatói minőségben. Például: 

� A Munkaügyi Minisztérium kormányzati munkaügyi hivatala, vagy hasonló kormányzati szervezet. 
� Ügyvédek, akikkel a termelők kapcsolatba léphetnek, hogy a jogi kérdéseket tisztázzák. Általában ez szokott a legjobb hely 

lenni a hivatalos információ megtalálásához. A kormányzat szintén közzé tehet információkat publikációkban, a 
rádióban, TV-n vagy interneten keresztül 

� Nyilvános jogi szolgálat 
� Egy szervezet vagy szövetség, amely általában a munkáltatók vagy konkrétan a termelők érdekeit képviseli. 
� Egy szervezet vagy szövetség, amely a munkavállalók törvényes jogait képviseli, mint a szbkszervezet vagy más hasonló 

szövetség 
 

Útmutató kérdések: 
 

A vállalat kommunikálja az ország foglalkoztatási törvényeit a termelők felé?   
 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, a munkásokat tájékoztatni kell a törvényes jogaikról és a 
foglalkoztatásuk feltételeiről, amikor munkába állnak?  (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, a termelő tájékoztatja a munkásokat a törvényes jogaikról és a 
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foglalkoztatásuk feltételeiről, amikor munkába állnak?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

P8.2 Írásbeli szerződések a farmon dolgozó munkásoknak és alkalmazotti 
nyilvántartások 

 
KRITÉRIUM: A termelő és a munkás írásbeli foglalkoztatási szerződést kell, hogy kössön, amennyiben az 
ország törvénye azt megköveteli és a munkásoknak kapniuk kell egy példányt a szerződésből.  

 

ÚTMUTATÓ: Sok ország törvénye megköveteli, hogy a munkás foglalkoztatásának feltételeit foglalják írásba és azt mind a 

munkaadó, mind a munkás írja alá. Lehetnek még külön jogi követelmények, hogy az egyes szerződéseknek mit kell 
tartalmazniuk. A termelő és munkás által aláírt szerződés részleteit olykor szükséges lehet a helyi munkaügyi vagy 
adóhatósághoz bejelenteni. A munkásoknak kapniuk kell a szerződésből egy aláírt példányt.  
 
Még ha törvény nem is követeli meg a szerződést, nagyon jó gyakorlat, ha szerződést kötnek minden munkással azért, hogy a 
foglalkoztatás feltételei világosak legyenek a termelő és a munkás számára. A szerződésnek világos tájékoztatást kell adnia az 
elvégzendő munkáról, munkaidőről, a megállapított fizetésről és a juttatásokról, amire a munkás jogosult. A termelőnek minden 
munkásra nézve kell tartani a farmon egy irattárt, benne a foglalkoztatásra vonatkozó dokumentumok másolataival. Ez 
tartalmazhat olyan dokumentumokat, mint a szerződés, bérfizetési jegyzékek vagy a munkás személyazonosító okmányainak 
másolata, az országban való munkavállaláshoz való jogosultság és a születési idő igazolására alkalmas dokumentum. 

 

Útmutató kérdések: 
 

A vállalat hogyan kommunikálja az ország foglalkoztatási törvényeit a termelők felé?   
 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, a termelők és munkások között írásbeli szerződést kell kötni és 
a munkásnak 1 példányt oda kell adni a szerződésből?  (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, a termelők és munkások írásbeli munkaszerződést kötnek, amikor az ország 
törvénye azt megköveteli, és a munkások kapnak egy példányt a szerződésből?   (max 80%) 
Írja be a százalékot 
 

P8.3 Foglalkoztatás feltételei  
 

KRITÉRIUM: A foglalkoztatási szerződésekben meghatározott feltételek nem lehetnek ellentétesek az 
adott ország törvényeivel.   

 

ÚTMUTATÓ: A munkaerő toborzás és szerződéskötés idején a munkásoknak biztosítani kell egy írásbeli leírást arról a 

munkáról, amelyet majd végezniük kell, a ledolgozandó munkaórákról, a fizetett bérről, a foglalkoztatás időtartamáról és minden 
törvényesen járó juttatásről. Sok ország törvénykezése megköveteli, hogy a munkás foglalkoztatásának feltételeit foglalják írásba 
és azt mind a foglalkoztató, mind a munkás írja alá. Ezen felül lehetnek még speciális jogi követelmények, amelyeket bele kell 
foglalni minden szerződésbe.  A termelő és munkás által aláírt szerződés részleteit olykor szükséges bejelenteni a helyi 
munkaügyi vagy adóhatósághoz. A munkásoknak kapniuk kell a szerződésből egy aláírt példányt.  
 
Még ha törvény nem is követeli meg a szerződést, nagyon jó gyakorlat, ha szerződést kötnek minden munkással azért, hogy a 
foglalkoztatás feltételei világosak legyenek a termelő és a munkás számára. A szerződésnek világos tájékoztatást kell adnia az 
elvégzendő munkáról, munkaórák számáról, a megállapított fizetésről és juttatásokról, amire a munkás jogosult. A termelőnek 
minden munkásra nézve kell tartani a farmon egy irattárt, benne a foglalkoztatásra vonatkozó dokumentumok másolataival. Ez 
tartalmazhat olyan dokumentumokat, mint a szerződés, bérfizetési jegyzékek vagy a munkás személyazonosító okmányainak 
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másolata, az országban való munkavállaláshoz való jogosultság és a születési idő igazolására alkalmas dokumentum. 
 

Útmutató kérdések: 
 

A vállalat hogyan kommunikálja az ország törvényeit a termelők felé?   
 

További útmutató: 
 

A szerződés feltételeinek, akár írásbeli akár nem, összhangban kell lenni az ország jogszabályaival. Például, ha a törvény 
megköveteli, hogy  a foglalkoztatási szerződést csak egy hónap előzetes felmondási idővel lehet megszüntetni, akkor a termelő 
nem írhatja bele a munkással kötendő szerződésbe, hogy a felmondási idő 2 hét. 

Ezen kritérium pontozásakor a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ahol a termelők nem alkalmaznak munkaerőt  

 Írja be „Nem Alkalmazható” 

� A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást arról, a foglalkoztatási szerződésben foglaltak nem lehetnek 
ellentétesek az ország törvényeivel?  (max 20%) 

 Írja be a százalékot 

� A farmok hány százalékára teljesül, hogy a foglalkoztatási szerződésben foglaltak nem ellentétesek az ország 
törvényeivel?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 
 
 
 


