
  

                            
 
 

ULT MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁSI 
GYAKORLATOK (ALP) KÓDEX 

 
 

1. ALAPELV  – GYEREKMUNKA: Nincs gyerekmunka.  
 

Mérhető standardok: 
 

 Nincs gyerekmunka vagy gyerekek munkára való toborzása. A munkába állás minimum 
korhatára nem lehet kevesebb, mint a tankötelezettség vége (Magyarországon a 
tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét 
betölti). A legalább 15 életévét betöltött, teljes időben nappali iskolába járó fiatal szülői 
engedéllyel iskolai szünetben munkát vállalhat. 

 
 18 év alatti személy nem végez semmilyen típusú veszélyes munkát.  

 

 
 Családi gazdaságok esetében a gyerek segíthet a családi gazdaságban feltéve, ha könnyű 

munkát végez és a gyerek legalább 13-15 év közötti.  
 
 
 

2. ALAPELV – JÖVEDELEM ÉS LEDOLGOZOTT MUNKAÓRÁK: A fizetési időszak 
vagy a termesztési ciklus alatt megkeresett jövedelemnek mindig elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy fedezze a munkások alapvető szükségleteit és megfelelő bevételre szert 
tegyenek. A munkások nem végezhetnek túlzott munkát vagy foglalkoztathatóak illegális 
módon.   

 

Mérhető standardok: 
 

 Minden munkás bére (beleértve a szezonális, darabbéres és migráns munkásokat is) 
eléri a magyar állam által meghatározott mezőgazdasági munkára vonatkozó minimálbért. 

 

 
 Minden munkás bérét rendszeresen kifizetik, a munka törvénykönyve alapján 

legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. A kifizetett munkabér 
elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kell 
adni. A munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni. 

 

 

 A munkaidő összhangban van a magyar törvényekkel. A túlórával egyetemben heti 
ledolgozott munkaidő nem haladja meg a 48 órát.  

 
 A túlóra önkéntes alapú.  

 



  

 
 Minden munkavállaló számára biztosítják a munka törvénykönyve által előírt 

juttatásokat, fizetett ünnepnapokat és szabadságot. 
 

3. ALAPELV – TISZTESSÉGES BÁNÁSMÓD: A termelőknek biztosítani kell a 
munkavállalókkal szembeni tisztességes bánásmódot.  
Nincs zaklatás, diszkrimináció, testi vagy lelki fenyítés vagy bármely egyéb formájú 
túlkapás.  

 

Mérhető standardok: 
 

 Nincs fizikai erőszak vagy ezzel való fenyegetés, illetve semmilyen fizikai kontaktus, 
amely arra irányul, hogy sérülést okozzanak vagy félelmet keltsen. 

 

 
 Nincs szexuális erőszak vagy zaklatás.  

 

 

 Nincs szóbeli erőszak vagy zaklatás.  
 

 

    Nincs fajon, bőrszínen, kasztbéli, nembeli, vallási, politikai, szakszervezeti, 
etnikumi hovatartozáson alapuló diszkrimináció, sem terhes nők, társadalmi 
hovatartozás, fogyatékosság, szexuális orientáció, állampolgárság vagy nemzetiség 
miatti diszkrimináció.  

 
 A munkavállalók számára elérhető egy tisztességes, átlátható és névtelen panaszkezelő 
mechanizmus. A munkaügyi ellenőrzés hatáskörébe tartozó munkavállalói jogsérelem esetén 
a konkrét munkáltató, illetve a konkrét munkavégzési hely megadásával panasz, illetve 
bejelentés a munkavégzés helye szerint illetékes megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szervénél tehető személyesen, telefonon, vagy írásban (levélben, 
e-mail-ben). A szükséges adatok (telefonszám, cím, stb.) a Innovációs és Technológiai 
Minisztérium honlapján (http://ommf.gov.hu/) „Munkavédelem / Foglalkoztatás felügyelet” 
alatt megtalálhatók. 

 
4. ALAPELV – KÉNYSZERMUNKA: Minden farmon végzett munka szabad 

elhatározásból történik. Nincs kényszermunka alkalmazása.  
 

Mérhető standardok: 
 

 A munkavállalók nem dolgoznak kötelem, adósság vagy fenyegetés terhe alatt, és 
közvetlenül a munkáltatótól kell kapniuk a fizetést.  

 

 

 A munkavállalók egy ésszerű felmondási idő után szabadon otthagyhatják a 
munkahelyüket.  

 

 
 A munkásoktól nem kérnek pénzügyi letétet a munkáltatók.  

 

 
 A terményből járó és az elvégzett munka után járó fizetést és bevételt nem tartják vissza 

a legális és megállapodott fizetési feltételek mellett. 
 



  

 A termelő nem tarthatja magánál semelyik munkavállaló eredeti személyazonosító 
okmányait.  

 
 A termelő nem alkalmaz börtönmunkát vagy kényszermunkát.  
 

5. ALAPELV – BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET: a termelő biztonságos 
munkakörnyezetet teremt, hogy megelőzze a baleseteket és sérüléseket, valamint 
minimalizálja az egészségügyi kockázatot. A termelő által nyújtott szállásnak tisztának, 
biztonságosnak kell lenni és a munkavállalók alapvető szükségleteit fedezni kell. 

 

Mérhető standardok: 
 

 A termelő biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosít és megtesz minden 
ésszerű intézkedést, hogy elkerülje a baleseteket, sérüléseket és az egészségügyi 
kockázatnak való kitételt.  

 

 
 Amennyiben a munkavállaló nem kapta meg a szükséges képzést a zöld dohány 

betegség elkerülése érdekében, nem végezhet tetejezést, betakarítást vagy szárító 
kamara betöltést. 

 

 

 Amennyiben a munkavállaló nem részesült előzetesen megfelelő képzésben vagy nem 
viseli az előírt egyéni védőfelszerelést, nem használhat, kezelhet vagy juttathat ki 
növény védőszert vagy más veszélyes anyagot, mint például műtrágyát. 18 év alattiak, 
terhes és szoptató anyák nem kezelhetnek vagy juttathatnak ki növényvédő szert.  

 

 
 A munkaügyi várakozási határidő lejárta előtt a munkavállalók nem mehetnek be olyan 

parcellára, amelyiken növényvédőszeres kezelés folyt.  
 

 A munkavállalók számára elérhető a tiszta ivóvíz és mosakodó víz a munkahelyük és 
lakhelyük közelében.  

 

 

 Amennyiben biztosítanak a munkavállalók számára szállást, az tiszta, biztonságos, 
megfelel a munkavállalók alapvető igényeinek és a magyar törvényeknek.  

 
 
 

6. ALAPELV – EGYESÜLÉSI SZABADSÁG: A termelő elismeri és tiszteletben 
tartja a munkások egyesület alapításhoz és kollektív érdekképviselethez való 
jogát. 

 

Mérhető standardok: 
 

 A termelő nem korlátozza a munkavállaló egyesüléshez való szabadságát.  
 

 

 A munkavállalók szabadon csatlakozhatnak vagy alapíthatnak szervezeteket vagy 
szakszervezeteket szabad választásuk szerint és kollektívan tárgyalhatnak a 
munkaadóval. 

 

 
 A munkások képviselőit nem diszkriminálják és lehetőségük van a képviselői 



  

megbízatásukat ellátni a munkahelyen. 
 

7. ALAPELV – TÖRVÉNYEK BETARTÁSA: A termelők betartják a 
foglalkoztatásra vonatkozó magyar törvényeket.  
 

Mérhető standardok: 
 

 Minden munkavállalót tájékoztatnak a törvényes jogairól és alkalmazásának 
feltételeiről a munka megkezdése előtt.  

 

 
 A termelők és a munkavállalók írásbeli vagy szóbeli szerződést kötnek a munka 

törvénykönyve előírásai szerint.  
 

 
 A munkavállalói szerződésben meghatározott feltételek nem lehetnek ellentétesek a 
magyar törvényekkel.  

 
Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft közösen elfogadja és alkalmazza a 
magyarországi működési területén a fenti Universal Corporation politikát és erről a szerződött 
termelőit informálja, annak betartását a termelői farmokon folyamatosan ellenőrzi és a 
tapasztaltakat dokumentálja. 
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