
JÓ MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATOK  

ALAPELVEI 

 
 

 

 
1. GYEREKMUNKA 

 

1. TILOS a gyerekmunka. Fiatalkorú 

foglalkoztatásának alsó korhatára 16 év. 

(tankötelezettség vége) 

 

2. Termelő segítő családtagja lehet fiatalabb, de 

kizárólag KÖNNYŰ MUNKÁT végezhet felnőtt 

felügyeletével. 

 

3. 18 év alatti személy nem végezhet VESZÉLYES 

MUNKÁT.  

 

 

 

2. FIZETÉS ÉS MUNKAIDŐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fizetés eléri az érvényes 

minimálbér mértékét.  

2. Fizetés rendszeresen, előre 

megállapodott időben.  

3. Ledolgozott munkaidő a 

törvény szerint. 

4. A túlórázás önkéntes alapú.  

5. A túlórát a törvényben 

meghatározott pótlékkal fizetik. 

6. Garantálják a törvény által 

meghatározott szabadnapot és 

juttatásokat. 
               

 

7. TÖRVÉNYEKNEK VALÓ 

MEGFELELÉS 
 

 

 

 

 

 

 

1. A munka megkezdése előtt tájékoztatják a 

munkavállalókat jogaikról és megállapodnak 

az alkalmazás feltételeiben.  

2. Mezőgazdasági idénymunka esetén a 

munkaszerződés szóban vagy írásban köthető. 

3. A munkaszerződés feltételei nem lehetnek 

ellentétesek a Munka Törvénykönyvével. 

 
 

 

 

 

 

6. EGYESÜLÉSI SZABADSÁG 

 

1. Tiszteletben tartják a munkavállaló 

kollektív érdekérvényesítéshez való jogát.  

 

2. A munkavállalónak szabadon jogában 

áll bármely szakszervezethez csatlakozni. 

 

3. Nincs hátrányos megkülönböztetés a 

munkavállalói képviseletet ellátó 

dolgozókkal szemben. 
 

5. BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET 
 

1. A termelő megtesz minden lehetséges intézkedést a biztonságos 

munkakörnyezet biztosítása és a balesetek kockázatának csökkentése 

érdekében. 

2. A dolgozók megfelelő képzést kapnak a zöld dohány betegségről 

(GTS.) 

3. Növényvédő szereket csak a törvény által előírt megfelelő képzés után 

és egyéni védőeszközt viselve kezelnek. 

4. Permetezés után betartják az előírt várakozási időt. 

5. A munkahely közelében biztosítanak ivó- és mosakodó vizet.  

6. A törvény követelményeinek megfelelő szálláshelyet biztosítanak. 

4. KÉNYSZERMUNKA ÉS 

EMBERKERESKEDELEM 
 

1. Munkavállalás önkéntes alapon 

történik 

2. Dolgozók bármikor szabadon 

kiléphetnek a munkahelyükről. 

3. A termelő nem kér pénzbeli letétet a 

foglalkoztatás kezdetekor. 

4. A termelő nem tartja vissza a fizetés 

semmilyen indokkal.  

5. A termelő nem tartja magánál a 

dolgozó személyi iratait. 

6. Tilos a kényszermunka bármilyen 

formája.                                

 

3. TISZTESSÉGES 

BÁNÁSMÓD 
 

1. Nincs fizikai bántalmazás. 

2. Nincs szexuális zaklatás. 

3. Nincs szóbeli fenyegetés. 

4. Nincs semmilyen alapon 

történő diszkrimináció. 

5. Átlátható és névtelen 

panaszbejelentés lehetősége 

sérelem esetén. 
 

 


