Agrolog Hungária Kft.

ISCC EU/melléklet

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KÉRDŐÍVE
termelők részére
Termelő neve:________________________________________
Termelő címe:_______________________________________________________
Fenntartható termények neve:__________________________________________
A termőterület nagysága (ha):________________
A fenntartható termény termelésével érintett termőterület összesített nagysága (ha):
_______________________________________________________________

I.

Termőterületre vonatkozó kockázatok értékelése

IGAZ HAMIS

1. Olyan termőterületen termeszti a biomasszát, ami nem veszélyeztet
ritka, őshonos fafajokat és a természetes ökológiai folyamatokat sem
zavarják?
2. A termőterület, amelyen gazdálkodik, az alábbi besorolásokon kívül
esik: vizes élőhely, folyamatosan erdős terület, tőzeges terület?
3. Kijelenti, hogy nem művel természetvédelmi célokra, veszélyeztetett
fajok és ökoszisztémák védelmére kijelölt területet?
4. Ha Natura 2000 területen termel, a természetvédelmi területen folyó
termelésre vonatkozó előírásokat betartja?
5. Pályázott-e terület alapú támogatásra, vagy részt vett-e valamilyen
egyéb pályázaton?
6. A termőterületről és annak elhelyezkedéséről rendelkezésre áll műhold
felvétel (MePar térkép)?
7. Rendelkezik a termőföld/telephely használatáról hivatalos
dokumentummal? (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés stb.)
8. A növényvédő szerek kiválasztását és felhasználását megfelelő
végzettséggel és engedéllyel rendelkező személy végzi?
9. A veszélyes tevékenységgel kapcsolatos korlátozásokat betartják?
(pl. műtrágyázás, veszélyes hulladék kezelése, növényvédő-szeres kezelés, égetés,
villamossági munkálatok stb.)

10. Rendszeres időközönként végeztetnek-e talajvizsgálatot?
11. A termelő ismeri és betartja a tevékenységére vonatkozó helyi, hazai
és nemzetközi jogszabályokat?
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II.

ISCC EU/melléklet

Gazdaságra vonatkozó és a vállalkozás működését érintő kockázatok
értékelése
1. A felelősségi és hatáskörrel rendelkezők ki vannak jelölve?
(pl. munkahelyi elsősegély nyújtó, szárítókezelő, telepvezető stb.)

2. A munkavállalók részt vesznek-e rendszeres képzéseken, oktatáson
(pl. növényvédő-szer és veszélyes anyagok kezeléséről, hulladékkezelésről, tűz-,
munkavédelemről stb.)?

3. A munkavállalók szakképesítéseit igazoló bizonyítványok másolatai

4.
5.
6.

7.
8.

rendelkezésre állnak, vagy bemutatták azokat (pl. jogosítvány, növényvédőszer kezelési engedély, zöld könyv stb.)?
Ha szezonális munkavállalókat alkalmaznak, gondoskodnak arról, hogy
tájékoztatva legyenek az őket érintő feladatokról?
A munkavállalók egészségügyi alkalmassági papírja rendelkezésre
állnak?
Biztosítják-e a baleset megelőzéséhez és kezeléséhez szükséges
tevékenységeket (pl. baleset-, munkavédelmi oktatás, megfelelő védőfelszerelés,
elsősegélynyújtó láda, poroltó készülék stb.)?
Alvállalkozókkal minden esetben szerződés, vagy írásbeli megbízások
alapján működnek együtt?
Az alvállalkozó megbízása előtt ellenőrzik a szaktudását?
(pl. engedély bekérése)

9. A telephelyen működik valamilyen saját minőségirányítási, vagy
élelmiszerbiztonsági rendszer (pl. HACCP, ISO 9001,
GMP stb.) Ha igen:…………………………………
10. Biztosítják a gazdaság átláthatóságát a külső ellenőrzések alkalmával
(pl. külső auditok, nyilvános jelentések által)?
11. Biztosítják a gazdaságon belüli adatok megfelelő dokumentálását,
hozzáférhetőségét, és visszakereshetőségét?
Összes pontszám: ………………………………………
Érték: ……………………………………%………..(összpontszám/22)
Kockázati szint:

közepes

alap
(70 % - 100 % alap kockázat)

40% - 70 % közepes kockázat

magas
40 % alatt magas kockázat

Megfelelő Igen / Nem
*az N/A válaszokat úgy kell figyelembe venni, hogy azok hátrányosan ne befolyásolják az eredményt. – az elérhető maximális
pontszámot csökkentsük vele

Értékelés dátuma: ………………………………………

……………………………………………….
Értékelő aláírása

Hatálybalépés: 2019. október 07.

……………………………………………….
Termelő aláírása

Változat: 4.

