
 

 

 

Azonnali intézkedést maguk után vonó esetek 

 

A 2018-as termesztési évtől megkezdve a Fenntartható Dohányteremesztési Program (STP) keretein belül az ULT 

Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. munkatársai (STP csapat tagjai) a termelőknél a teljes szezon alatt nem 

bejelentett látogatásokat tehetnek. Ezeket a látogatásokat a termelők 5-10 %-nál szükséges elvégezniük. A 

látogatások az elkövetkezendő években tovább folytatódnak, melyek során az STP csapat tagjai elsősorban javító, 

feltérképező szándékkal látogatják meg a termelőket.  

A látogatások alkalmával minden esetben különös tekintettel járnak el az „azonnali intézkedést igénylő szituációk” 

eseteiben. Az azonnali intézkedést igénylő eljárások olyan helyzeteket fednek le, amikor a foglalkoztatottak 

fizikális, vagy mentális kockázatnak vannak kitéve. Ilyenek közé sorolhatjuk a gyerekmunkát, a terhes 

nőknek a foglalkoztatását, a dolgozók nem megfelelő körülmények között történő foglalkoztatását, vagy 

amikor a dolgozóknak nem adjuk meg a jogot a szabad távozásra, mivel valamilyen módon 

megakadályozzuk azt (személyazonossági okmányok visszatartása, fizetés visszatartása stb.) Illetve ide 

tartoznak olyan szempontok is, melyek súlyosabb növényvédelmi, vagy növényvédőszer tárolási hibákkal 

kapcsolatosak, mint pl. nem engedélyezett szereknek a felhasználása vagy a palántanevelés során 

növényvédőszerrel szennyezett víznek a helytelen kezelése. Olyan súlyos környezetet és emberi egészséget 

károsító tényezőknél is azonnali eljárást kell alkalmazni, mint a palántanevelő tálcák vagy hulladék 

anyagok elégetése, illetve különös tekintetet érdemel a tárolt dohánykészlet helysége, mivel itt semmilyen 

folyadék, olaj vagy festékanyag nem tárolható.  

Amennyiben a farmon egy látogatás alkalmával a meghatározott pontok valamelyikét észleli az STP csapat 

tagja, vagy az agronómiai felügyelő, azt azonnal le kell állítania és javító szándékú tanácsot kell adnia. 

Ilyen esetben a látogatást hat héten belül meg kell ismételnie egy szintén nem bejelentett látogatás 

alkalmával. Ha a probléma továbbra is fent áll, akkor a termeltető cég dönt az esetleges szankciókról.   

Ezekre az eljárásokra elsősorban azért van szükség, mert a nagy multinacionális cigarettagyárak csak az 

STP program keretein belül megtermelt magyar dohányt vásárolják meg. Ezek a cégek pedig számunkra a 

stabil piac szempontjából kulcsfontosságúak. A program elvárasainak ellenőrzésére egy független szervezet 

által ezek a cégek is leellenőrizhetik véletlenszerűen a magyar dohánytermelő farmokat, mely alapján 

eldöntik, hogy továbbra is kívánnak-e magyar dohányt vásárolni.   
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Elvek

 

Jogtalan személy által történő növényvédőszer felhasználás.

Az alapvető környezetvédelmi intézkedések figyelmen kivűl hagyása a farm valamely területén.

HULLADÉK-

GAZDÁLKODÁS
Tárolt dohánykészlet egy helységben történő tárolása folyadékkal, olajjal vagy festékanyaggal. 

Szituációk

NÖVÉNYVÉDELEM
Növényvédőszerek helytelen, illetve veszélyes tárolása. 

Növényvédőszeres göngyölegek elégetése.

Tárolt dohánykészlet válogatása során fokozott veszélye áll fent valamilyen idegen anyag bekerülésének a dohánykészletbe.

Kiürült növényvédőszeres göngyölegek újbóli feltöltése. 

Palánta nevelés során használt víz helytelen megsemmisítése.

A farmon keletkező hulladék anyagok helytelen tárolása illetve megsemmisítése. 

Palántanevelő tálcák elégetése.

Dohány kúltúrában nem engedélyezett növényvédőzer felhasználása.

Nem biztosított ivóvíz, vagy mosakodásra megfelelő víz.

Növényvédőszeres tartályokat újra használják víztárolásra vagy más egyéb dologra a háztartásban.

Amikor a növényvédőszert oly módon tárolják, hogy egészségügyi és baleseti kockázatot okozhat.

Magasban történő munkavégzés esetén biztonsági eszközök nélkül.

A termelő / családtagok egyéni védőeszköz nélkül kezelnek vagy juttatnak ki növényvédőszert

A dolgozók egyéni védőeszköz nélkül kezelnek vagy juttatnak ki növényvédőszert

Terhes nők / szoptató anyák növényvédőszert kezelnek vagy juttatnak ki

A termelő / családtagok védelem nélkül ki vannak téve a zöld dohány betegségnek

A dolgozók megfelelő védelem nélkül ki vannak téve a zöld dohány betegségnek.

A dolgozók nem tudnak elmenni a farmról, mivel még az előző szezonból adósságuk, kifizetetetlen bérünk maradt fenn.

A dolgozókat megtévesztik vagy becsapják a foglalkoztatás idejét és feltételeit illetően.

A dolgozókat folyamatosan őrzik vagy megfigyelés alatt tartják.

A termelők maguknál tartják a dolgozók személyazonosító okmányait.

Amikor a dolgozók szállása nem biztonságos vagy nem elégséges színvonalú.

Diszkrimináció esetén.

Fizikai büntetés esetén.

Szexuális erőszak esetén.

Szexuális zaklatás esetén.

Szóbeli vagy fizikai fenyegetés esetén.

Sötétedés utáni munkavégzés esetén.

Akkor, ha a termelő nem tartja be a rendszeres fizetésre, fizetési normákra és ételre/vízre vonatkozó, dolgozókkal történt 

megállapodást.

Ha a dolgozók nem kapják meg a minimálbért.

Akkor, ha a dolgozók túlóráznak fizetés nélkül. 

A dolgozók rendkívül sok órát kénytelenek dolgozni külön megállapodás nélkül.

Nehéz súlyok cipelése esetén.

Éles szerszámmal végzett munkavégzés esetén.

Késő estig történő munkavégzés esetén.

Extrém hőmérsékleten történő munkavégzés esetén.

Magasban történő munkavégzés esetén.

TISZTESSÉGES 

BÁNÁSMÓD

KÉNYSZERMUNKA ÉS 

EMBERKERESKEDELEM

BIZTONSÁGOS 

MUNKAKÖRNYEZET

Azonnali intézkedés lista- 2019

Milyen szituációkban szükséges azonnali intézkedéseket alkalmazni?

GYEREKMUNKA

JÖVEDELEM ÉS 

LEDOLGOZOTT 

MUNKAÓRÁK

Bármilyen dohánnyal kapcsolatos munka 15 év alattiak esetében.

Növényvédőszer kezelése vagy kijuttatása esetén.

Kacsgátlószer kezelés, vagy kijuttatási mód esetén.

Műtrágya kezelése vagy kijuttatása esetén.

Tetejezés esetén.

Zöld dohány betakarítása vagy kezelése esetén.

Dohány felfűzése esetén.

Traktor vezetése vagy mozgó alkatrészt tartalmazó gép működtetése esetén.


