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A projekt, amelynek felelőse a DGB szövetségi vezetősége, az alábbi
projektpartnerekkel együtt valósul meg: bfw – Unternehmen für
Bildung, Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen (Szakmai
Továbbképzés – Európai Kompetenciaközpont, migráns munkavállalók
kérdéseinek európai egyesülete), PCG – PROJECT CONSULT GmbH kft
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Gefördert durch:

A húsiparban dolgozol
Németországban …
Elégedett vagy a munkakörülményeiddel?
Hogy a béreket alacsonyan tartsák, a vágóhidak gyakran adják
tovább a megbízásokat német vagy külföldi alvállalkozóknak.

De: a Te munkaviszonyodra is érvényesek
bizonyos előírások és jogszabályok – attól
függetlenül, hogy melyik országban van a
munkaadód székhelye.

Tisztességesen fizet a munkaadód?
Németországban egy a vágóhíd által közvetlenül alkalmazott,
szakképzett mészáros óránként kb. 15 eurót keres. Az alvállalkozók azonban ennél jóval kevesebbet fizetnek. Hogy a Te munka
viszonyodra vonatkozik-e egy tarifa-szerzodés, amely előír bizonyos
minimál-feltételeket, megtudhatod az NGG élelmiszeripari szakszervezettol. 2014 július 1.-től a német húsfeldolgozó iparban első
ízben érvénybe lépett egy ágazati tarifa-szerzodés, amely többek
között egy minimálbért is előír.
Minimálbér a húsiparban:
• 2015 október 1.-től: bruttó 8,60 euró/óra
• 2016 december 1.-től: bruttó 8,75 euró/óra

Ismered a lehetőségeidet a
továbbképzésekről és a német cégeknél
való alkalmazásról?
Számos vágóhíd ma szakképzett munkaerőt keres. Nálunk
információkat szerezhetsz a német munkaerő-piachoz való
hozzáférésről.

Szerezz idejében információkat a
jogaidról, vedd fel velünk a kapcsolatot!
A szakszervezetek kiállnak a munkavállalók jogaiért, attól függetlenül, hogy belföldi, vagy külföldi dolgozókról van szó.

Van egészségbiztosításod?
Mennyit dolgozol?
A törvény értelmében
...a napi tíz óra és heti 48 óra maximális munkaidőt túllépni tilos,
...legkésőbb hat óra folyamatos munka után jogod van egy szünetre,
...amennyiben több órát dolgoztál, mint amennyire szerződtél, a
túlórákat ki kell fizetni.

Milyenek a körülmények a szálláson?
A szállásnak nem szabad aránytalanul drágának lennie, főleg, ha
a szobát másokkal is megosztod. Előírások vannak arról, hogy
legtöbb hány személyt szállásolhatnak el egy szobában.
Kiküldetéses dolgozóként a munkaadó nem vonhatja le a szállásköltséget a fizetésedből!

Kiküldött dolgozóként a kiküldő országbeli munkaadódnak kell
biztosítania téged egy ottani biztosítónál. Magaddal kell hoznod
az A1-es bizonylatot és az Európai Egészségbiztosítási
Kártyát, hogy Németországban ingyenesen igénybe vehesd az
orvosi ellátást.Hogyha hosszabb ideig dolgozol Németországban
kiküldetésben,az S1 űrlap segítségével bejelentkezhetsz egy
német biztosítónál. Így jogosulttá válsz teljes, ingyenes egészségügyi ellátásra Németországban. A fenti dokumentumokat az otthoni
egészségbiztosítódnak kell kiállítania.

Biztonságos a munkahelyed?
A vágóhídon különleges biztonsági és higiéniai előírások érvényesek a dolgozók és a fogyasztók védelme érdekében.
A munkaadód kötelessége a megfelelő munka- és védőruha
biztosítása. Ezért nem vonhat le a béredből. Ő a felelős a munkahelyi biztonságodért.

Keress meg bennünket,
hogyha kérdéseid vannak a
jogaiddal kapcsolatban!
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