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Gyakorlati útmutató az Európai Uniós (EU) munkavállalók számára Németországban

Előszó
AmunkavállalókszabadmozgásaazEUnégyalapvetőszabadságának
egyike,ésígyazeurópaieszmeközpontipillére.Abelsőmigrációnagy
lehetőségeketjelentmindagazdaság,mindazemberekszámára.
KülönösenNémetországprofitálnagymértékbenazEU-bólérkező
bevándorlásból. Ezért is lényeges, hogy a Németországba irányuló 
munkaerő-migrációtisztességesfeltételekmellettésamunkavállalókra
vonatkozó jogszabályokkal összhangban történjen. 

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a bevándorlók többször ki vannak 
téveamunkaerő-kizsákmányolásnakésmásmunkajogiproblémáknak.
Mit tehetnek maguk az uniós polgárok egy ilyen helyzetben?

A foglalkoztatás jogi keretei (pl. munkajog, társadalombiztosítás, adójog) 
eltérőekazEUtagállamaiban.Ezértkülönösenanémetmunkaerőpiacon
tevékenykedőújbevándorlókszámáranehézmegismerniésalkalmazni
Németországban az összes szabályozást és jogot. Manapság már széle-
sebbkörűtanácsadásiéstámogatásilehetőségekállnakrendelkezésre,
amelyekkelamunkavállalóktájékozódhatnakakötelezettségeikrőlés
jogaikról, és nyomon kísérhetik a jogaik érvényesítését. A munkavállalók 
azonban maguk is intézkedhetnek, ha megsértik a jogaikat és követelései-
ket.Abrosúracélja,hogylehetővétegyeeztszámukra.ABerliniMigráci-
óval és Tisztességes Munkával kapcsolatos Tanácsadó Központ (BEMA) 
tanácsadóigyakorlatábólösszegyűjtöttükajogsértésektipikuseseteit
amegfelelőcselekvésilehetőségekkel.Egyrésztleírjukajogokat,pl.a
minimálbérkifizetéséhezvalójogot,másrésztazokatazegyedilépéseket,
amelyeket az uniós polgároknak meg kell tenniük annak érdekében, hogy 
vita esetén megszerezzék jogaikat. Mit kell tehát pontosan tenni - az itt 
felhozott példában - a minimálbérhez való jog érvényesítése érdekében?

A jogi információk mellett releváns linkeket, dokumentumokat és kiindu-
lópontokat is talál, amelyekkel nyomon követheti az ügyeit. Ha bármilyen 
kérdéseadódikabrosúrábanszereplőpéldákonkívül,kérjük,forduljon
hozzánk bizalommal. Ugyanis közösen tisztességes munkakörülményeket 
szeretnénk megvalósítani minden alkalmazott számára!
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Előszó

Az uniós munkavállalók 
 esélyegyenlőségi szerve
(EU-GS)

Berlini Migrációval és Tisztességes 
Munkával kapcsolatos Tanácsadó 
Központ (BEMA)

A 492/2011/EU rendelet szerint az uniós polgároknak 
joguk van a munkavállalók szabad mozgásához az 
Európai Unión belül. Támogatásuk érdekében a szö-
vetségi kormány 2016. májusában létrehozta az EU 
Munkavállalóinak Egyenlő Bánásmód Hivatalát (EU-GS) 
a migrációs, menekültügyi és integrációs szövetségi 
kormánybiztosnál a 2014/54 EU irányelv alapján. Célja 
a munkavállalók szabad mozgásának korlátozásainak 
és akadályainak, az uniós munkavállalók és családjaik 
németországi megkülönböztetésének megakadá-
lyozása,valamintanémetállampolgárokkalegyenlő
bánásmód biztosítása. 

AzEUMunkavállalóinakEgyenlőBánásmódHivatala
háromalapvetőterületenműködik:Információés
tanácsadás, strukturális és intézményi változások végre-
hajtása, valamint független elemzések és tanulmányok 
készítése az EU-munkavállalók szabad mozgásának 
egyes témáiról. A www.eu-gleichbehandlungsstelle.
detöbbnyelvűwebhelyaközösségiszolgálatalapvető
eszköze. Az uniós polgárok ezen a webhelyen tájékozód-
hatnakamunkávalésazélettelkapcsolatoskérdésekről.

AjánlatávalazEU-alkalmazottakEgyenlőBánásmód
Hivatala a multiplikátorokat, a szociális partnereket és 
a nem kormányzati szervezeteket is megszólítja, akikkel 
közös projekteket hajt végre az uniós alkalmazottak és 
családtagjaik jogainak érvényesítése érdekében. Ezen 
kívülazEU-alkalmazottakEgyenlőBánásmódHivatala
elősegítiazegyüttműködéstésazinformációcseréta
fennálló németországi tanácsadó struktúrákon belül, 
valamint az EU-tagállamok és az Európai Bizottság 
szintjénlévőkapcsolattartópontokkapcsolattartója.

A Berlini Migrációval és Tisztességes Munkával 
kapcsolatos Tanácsadó Központ (BEMA) támogatja a 
bevándorló személyeket és a mobil munkavállalókat 
munka- és szociális jogaik érvényesítésében. A BEMA 
céljamindenberliniesetébenazegyenlőbánásmód-
származástóléstartózkodásihelyzettőlfüggetlenül,
különösenamunkaerőpiaconésatársadalombiztosí-
tásban való jogaik tekintetében.

A BEMA tizenkét nyelven nyújt tanácsokat a munkajogról 
ésaszociálisjogról,valaminttámogatjaamunkaerő-ki-
zsákmányolás, a kényszermunka és az emberkereskedelem 
áldozatait. A BEMA oktatómunkája a bevándorló és 
mobilmunkavállalókmegerősítésétcélozza.Ecélbóla
tanácsadó központ képzéseket szervez nyelviskolákban, 
közösségi szállásokon vagy a környékbeli üzletekben. 
A migrációs tanácsadásban, a munkaközvetítésben 
résztvevők,vagyazönkéntesaktivistákszámáraaBEMA
továbbképzést tart a munkajogokról, a kizsákmányolás 
közösformáirólésacselekvésilehetőségekről.Ezenkívül
a BEMA tükrözi a szakszervezetek, a média, a tudomány, 
a hatóságok és a politika területén szerzett gyakorlati 
tapasztalatait azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a kizsák-
mányolás és a megkülönböztetés elleni küzdelemhez.

ABEMAfinanszírozója:BerliniIntegrációs,Munkaügyi
és Szociális Tanács. Tulajdonjog: Arbeit und Leben 
Berlin-BrandenburgDGB/VHSe.V.akövetkezőtámo-
gatásával: DGB Bezirk Berlin-Brandenburg. 
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Gyakorlati útmutató az Európai Uniós (EU) munkavállalók számára Németországban

Munkavállalás 
 lakcímbejelentés nélkül

Példa 
Iván Bulgáriából új Berlinben, és munkát keres. Ideiglenesen egy barátjánál 
lakik. Mindaddig segít Ivánnak, amíg nem talál magának saját lakást. A 
lakáskeresésnél nincsenek túl jó kilátások, mert Ivánnak még nincs munkája, 
ésezértnemtudigazolástfelmutatniajövedelméről.Nemjelentkezhet
be a barátjához, mert a bérbeadó nem engedélyezte a további albérletet. 
Iván megpróbált regisztrálni a Szövetségi Munkaügyi Központnál álláske-
resőként.Deelutasították,mertnemtudottlakcímkártyátbemutatni.Iván
bankszámlát is akart nyitni. Több bankot is megkérdezett, de mindig eluta-
sították,mertnemvoltbejelentettlakcíme.Ismerősökönkeresztülállást
ajánlottak részére egy büfében. A büfétulajdonos azonban azt mondta 
Ivánnak,hogynemalkalmazhatjaőtanélkül,hogyregisztráltvolnaaren-
dőrségen.Kértetőleazadószámotésatársadalombiztosításiszámotis,
ami Ivánnak nem áll rendelkezésére. Iván kétségbeesett. Talált egy bolgár 
tanácsadó irodát az interneten, ahol havi 100 euróért vásárolhat egy lak-
cím-bejelentkezési címet. Fontolóra veszi az ajánlat igénybevételét.
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Munkavállalás  lakcímbejelentés nélkül

1

Munkaadó
A megvásárolt lakcím-bejelentkezési cím nem meg-
oldás, mert ez egy hamis bejelentés, amely jogellenes. 
Egyrészt Iván megsérti a törvényt, amikor bemutatja 
eztacímetahatóságoknak.Másfelőlnincsellenőrzése
a fontos hivatalos levelek kézhezvételére, hiszen soha 
nem kaphatná meg személyesen a leveleket.

A lakcím-bejelentkezési cím nem feltétel a munka 
megkezdéséhez. A munkáltató ezért nem kérheti Iván-
tól, hogy nyújtson be lakcím-bejelentkezési igazolást. 
Elegendő,haIvánegyaktuálislakcímetadmegamun-
káltatónak,amelyenelérhetőt,pl.abarátjánál.

Ha Ivánnak nehézségei vannak a büfétulajdonos megy-
győzésével,megmutathatjanekiaztarövidinformációt,
amelyet a Berlini Migrációval és Tisztességes Munkával 
kapcsolatos Tanácsadó Központ a Berlini Integrációs, 
Munkaügyi és Szociális Tanács közösen tett közzé. Az 
információs lap itt található:

 https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_
arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_
stand_28_2_2019_senias.pdf

2

Betegbiztosító
A munkáltató kérheti Ivántól, hogy nyújtson be igazo-
lástazbetegbiztosítónáltörténőregisztrációról és a 
szociális biztosítási számról.

Mivel Iván soha nem volt Németországban biztosított, 
előszörválasztaniakellegy betegbiztosítót. A munkál-
tatónakeztkövetőenbekelljelentenieőtabetegbiz-
tosító társaságnál. Bejelentett lakcím nem szükséges, 
Ivánnak csak a kapcsolattartási címet kell megadnia, pl. 
a barátjáét (Iván vezetékneve, lakóhelye nála: "kereszt-
név vezetéknév").

Amint a munkáltató bejelentette Ivánt a betegbiztosító 
társaságnál, a munkáltatón keresztül társadalombizto-
sított (ide tartozik a nyugdíj, baleset, tartós ápolás és 
munkanélküli biztosítás). Ivánhoz ez után automatiku-
san hozzárendelnek egy társadalombiztosítási számot, 
amelyet megküldnek részére.

3

Bank
Mintmindenkinek,akijogszerűentartózkodikNémet-
országban, Ivánnak is joga van alapszámlát nyitni. Nem 
kerülhet hátrányos helyzetbe az állampolgársága vagy 
a lakóhelye alapján. A nyitáshoz bejelentett lakcím nem 
szükséges.

Az alapszámlakészpénzesbefizetésre,pénzkivételre,
csoportos beszedésre és átutalásra használható.

Ivánnak csak a személyazonosító igazolványát vagy 
az útlevelét kell bemutatnia a banknak, és meg kell 
adniaegypostacímet.Elegendő,haabarátjánkeresztül
érhetőel.Ivánhasználhatjaabanktólkapottkérelmet,
vagyakövetkezőnyomtatványt:

 Iván az alapszámla igényléséhez szükséges for-
manyomtatványt a melléklet I. függelékében, a 
87. oldalon találja.

A kérelmet ki kell töltenie, vagy igénybe kell vennie egy 
tanácsadó központ segítségét, és be kell nyújtania a 
bankhoz. Most gyorsan megy: A banknak legfeljebb tíz 
munkanapja van a számla megnyitásához.

Ha a bank elutasítja kérelmét, akkor azt tíz munkanapon 
belülértesíteniekellőt.EzutánIvánkapcsolatba
léphet a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatósággal, 
vagy ehhez kérheti egy tanácsadó központ segítsé-
gét. Ott kérelmet nyújthat be a bank döntésének 
felülvizsgálatára.

 Iván a felülvizsgálati kérelem formanyomtatvá-
nyát a mellékletek között a II. mellékletében, a 
90. oldalon találja.

Vagy online itt:

 https://www.verbraucherzentrale.de/sites/
default/files/migration_files/media241560A.pdf

https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf
https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf
https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
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Ha az elutasító határozat megalapozatlan volt, akkor 
elrendelik a számla megnyitását, vagyis a banknak kell 
megnyitniaaszámlát.Ivánírásosmegerősítéstkaperről.

Alternatív megoldásként Iván kapcsolatba léphet egy 
diszkrimináció-ellenes irodával:

 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/
kontaktformular/Seite_1/_node.html

A Diszkrimináció-ellenes Iroda felveheti a kapcsolatot a 
bankkal, és tisztázhatja Iván ügyét.

4

Adóhivatal (Finanzamt)
A munkáltatónak szüksége van Iván adóazonosító 
számára ahhoz, hogy hozzáférhessen a bérszámfej-
téshez szükséges ELStAM adatokhoz (béradó levonási 
funkciók).

Mivel Iván nem rendelkezik bejelentett lakcímmel, az 
Adóhivatal nem ad ki részére automatikusan adóazono-
sító számot.

Adóalanyként, mivel Németországban nem rendelke-
zik bejelentett lakcímmel, de itt keletkezik keresete, 
Ivánnak saját magának kell eljárnia, és adóazonosító 
számotkellkérnieafelelősAdóhivataltól.AzAdóhivatal
ezt megkéri a Szövetségi Központi Adóhivataltól, ami 
eltarthat egy ideig.

IdőközbenIvánalakókörzetébentalálhatóAdóhivataltól
megkérheti a jövedelemadó levonására vonatkozó 
igazolást.Eztalehetőségetajövedelemadórólszóló
törvény (EStG) 39. § 8. bekezdése tartalmazza. Az igazo-
lást egy naptári évre állítják ki, és kezdetben megfelel a 
munkáltatóáltalelőírtadóazonosítószámhelyett.

 Iván a tanúsítvány iránti kérelmet a melléklet-
ben, a III. függelékben, a 92. oldalon találja.

Iván saját maga vagy egy tanácsadó központ segítségével 
töltheti ki az igazolás iránti kérelmet. Iván munkáltatója 
isigényelhetiazigazolást,haIvánfelhatalmazzaőterre.

Amint Iván saját bejelentett lakcímmel rendelkezik, az 
adóazonosító számot postai úton küldik meg részére. 
Errőlértesíteniekellamunkáltatót.EkkorIvánnakmár
nincsszükségeahelyettesítőigazolásra.

Ha Iván nem mutat be igazolást a munkáltatónak, akkor 
a büfé tulajdonosának, mint Iván munkáltatójának, 
továbbra is le kell vonnia a bérét adóügyi szempontból. 

Ebben az esetben Iván jövedelmét a VI. adókategóriában 
kell elszámolni (EStG 39. § (1) bekezdés). Amennyiben 
túlsokadókerüllevonásraabéréből,Ivánvisszakaphatja
azt,haakövetkezőévbenadóbevallást nyújt be. 

5

Szövetségi Munkaügyi 
Központ ( Bundesagentur 
für Arbeit)
Iván regisztrálhat a Munkaügyi Központban (vagy mun-
kaközvetítőcégnél)álláskeresőkéntbejelentett lakcím 
nélkül is. Ivánnak ez jogában áll, ugyanis a szokásos 
tartózkodási helye Berlin. Iván még nem tudja, hogy 
meddig marad Berlinben, de azt tervezi, hogy itt dolgozik 
és lakik majd.

Ivánnak fel kell vennie a kapcsolatot azzal a Munkaügyi 
Központtal, ahol tartózkodik és éjszakázik, vagyis abban 
a kerületben, ahol a barátja lakása található.

Iván könnyen megtalálhatja az ügynökség címét itt:

 https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/
ansprechpartner

Fontos, hogy Ivánt postai úton is el lehessen érni, pl. a 
címének kiegészítésével (pl. „c/o“, „bei Herrn/Frau (Úr/
Úrhölgy címén)“, stb.).

Uniós állampolgárként Iván a német nyelv ismerete 
nélkülisigénybevehetiamunkaközvetítőszolgáltatá-
sait. Ha Iván nyilatkozik arról, hogy tud magával hozni 
tolmácsot, akkor a szövetségi ügynökségnek kell gon-
doskodnia a fordításról, pl. a saját alkalmazottai vagy 
tolmácshotlineáltal.Ivánnakezértnemkellfizetnie.

Ivánálláskeresőkéntisregisztrálhatonline:

 https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

A Munkaügyi Központ támogathatja Ivánt az álláske-
resésben. Tanácsot adhat neki, hogyan tájékozódhat 
amunkaerőpiacon,éssegíthetapályázóiprofillétre-
hozásában. A Szövetségi Ügynökség állásinformációs 
központjában (BiZ) Iván megteheti, hogy pl. használja 
a számítógépes munkaállomásokat a pályázati doku-
mentumok kinyomtatásához vagy scanneléséhez.

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/kontaktformular/Seite_1/_node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/kontaktformular/Seite_1/_node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/kontaktformular/Seite_1/_node.html
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal
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6

 Lakcímnyilvántartó 
 Hivatal 
(Einwohner meldeamt)
Amint Iván saját lakást bérel, feltétlenül be kell jelent-
keznie. A Szövetségi Nyilvántartási Törvény (BMG) 27. 
§ -a (2) bekezdésének 3. pontja szerint bejelentkezési 
kötelezettség azokra a személyekre is vonatkozik, akik 
egyébként külföldön rendelkeznek lakcímmel. Miután 
három hónapot töltött Németországban, Ivánnak 14 
napon belül be kell jelentenie a lakását a Lakcímnyilván-
tartó Hivatalban. A lakás "minden olyan zárt tér, amelyet 
lakhatásra vagy alvásra használnak" (BMG 20. §).

Sok olyan igény, amellyel Iván élhet szabad mozgáshoz 
valójoggalrendelkezőuniósállampolgárkéntNémetor-
szágban,csakakkorérvényesíthető,haalakcímigazolás
benyújtásával igazolja lakóhelyét és szokásos tartózkodási 
helyét Németországban. 
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Bérfizetéselmulasztása

Példa 
Dimitros nagyon megörült, amikor egy internetes hirdetés által talált 
munkát egy nagy logisztikai cég alvállalkozójánál. Futárként és csomag-
küldőkéntkelldolgozniaBerlinben.Mostanramárkéthónapjadolgozik,
és az öröme elmúlt. Dimitros idáig nem kapott munkabért, és már nincs 
pénzeamegélhetésre.Rákérdezettnéhányszorafőnökénél.Előszörazt
mondták neki, hogy számviteli hiba történt, és a pénzét véletlenül egy 
másikkollégánakutaltákát.Aztánafőnökeközöltevele,hogyőisvárja
megapénzétamegbízójától.Dimitros-nakcsakakkortudmajdfizetni,
haőtiskifizették.égülafőnökmárnemveszifelatelefont,amikor
Dimitros hívja. Dimitros nem tudja, mit tegyen ebben a helyzetben, és 
melyik intézményhez fordulhat.
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Bérfizetéselmulasztása

1

Jobcenter/Szövetségi 
 Munkaügyi Központ 
 (Bundesagentur für 
Arbeit)
Dimitros-nak nincs pénze, és a jogainak érvényesítése 
eltarthat egy ideig. Ezért azonnal kérnie kell az I. mun-
kanélküli segélyt a helyi Munkaügyi Központnál, vagy a 
II. munkanélküli segélyt a helyi Jobcenternél.

Munkanélküli segély I.

• Dimitros akkor is igényelheti az I. munkanélküli 
segélyt, ha a munkaviszony még fennáll, de a 
munkáltató nem fizeti ki az esedékes bért. Ebben 
az esetben a munkanélküli segély a munkáltató 
fizetésikötelezettségénekazelőlege.EztaSzociális
Törvénykönyv harmadik könyvének 157. §-ának (3) 
bekezdése szabályozza, és „egyenlő bánásmód 
biztosításának” nevezik.

• Ha Dimitros nem felel meg az I. munkanélküli 
segélyre vonatkozó követelményeknek, a Jobcen-
terben kérvényezheti a II. munkanélküli segélyt.

II. munkanélküli segély

Dimitros a kérelmet írásban vagy szóban nyújthatja be. 
A Jobcenternek ki kell adnia részére a szükséges kére-
lem-nyomtatványokat. Dimitros-nak joga van ahhoz, 
hogy kérelmét befogadják és kivizsgálják. A vizsgálatot 
követőenahatóságnakírásbankellértesítenieőtaz
indoklás megjelölésével. Dimitros-nak ezt kifejezetten 
kérnie kell.

Ha Dimitros megfelel a II. munkanélküli segély köve-
telményeinek,nehézanyagihelyzetemiattelőleget is 
kérhet. Ez tanácsos is, ugyanis gyakran több hétig tart a 
kérelem feldolgozása.

Dimitros megtalálhatja az illetékes helyi hatóságok 
címét az interneten:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen

2

Betegbiztosító
Dimitros kérdezze meg a betegbiztosítóját, hogy a 
munkáltatóbejelentette-eőtatársadalombiztosítási 
rendszerben,ésmegfizette-eutánaajárulékot.

Amikoramunkáltatóknemfizetnekbért,akkorgyakran
nemfizetikatársadalombiztosításijárulékotsem.Ez
hiányosságokat okoz a betegbiztosításban. Ennek kide-
rítéséhez Dimitrosnak fel kell vennie a kapcsolatot a 
betegbiztosítójával.

Ha a munkáltató nem jelentette be Dimitrost a társa-
dalombiztosítási rendszerbe, akkor Dimitrosnak be kell 
mutatniamunkaszerződését és egyéb munkadokumen-
tumait a betegbiztosító társaság felé, hogy igazolja a 
munkaviszonyát. Az egészségbiztosító társaság egy 
pénzbeszedő hely, azaz ki kell töltenie a társadalom-
biztosítási hézagokat, és társadalombiztosítási járulékot 
kell követelnie a munkáltatótól.

3

Munkaadó
Ha Dimitros szóban már kérte a követeléseit a munkál-
tatójától, annak ellenére fel kell vennie a kapcsolatot a 
munkáltatóval írásban is, és követelnie kell a munkabé-
rét(fizetésifelszólítás).Olykoramunkaszerződésben 
még az is szerepel, hogy az esedékes bért írásban kell 
kérni.Dimitrosnakhatáridőtkellmegszabniaamunkál-
tatójarészéreakifizetésre.Aleveletsajátmagaírhatja
meg, vagy egy tanácsadó központ segítségével.

A levélben Dimitros úgynevezett „teljesítési fenntartás-
ról“ nyilatkozhat. Ez azt jelenti, hogy mindaddig nem 
hajlandó dolgozni, amíg nem kapja meg a munkabérét. 
Jogában áll ezt megtenni két hónap munkavégzés után 
bérfizetésnélkül.

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-fuer-arbeitslose_ba015368.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-fuer-arbeitslose_ba015368.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
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4

Tanácsadó Központ
Dimitros tájékoztatást kap a jogairól a Tanácsadó Köz-
pontban.Atanácsadóksegíthetneknekiazírásbelifizetési
felszólítás megírásában, vagy közvetlenül kapcsolatba 
léphetnek a munkáltatójával az ügy tisztázása érdekében.

Speciális munkajogi tanácsadó központok:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Dimitros Németország-szerte megtalálhatja az összes 
tanácsadó központ áttekintését témák és nyelvek szerint:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Haamunkáltatótovábbrasemfizetikiamunkabérét,
DimitrosnakbekellperelnieőtaMunkaügyiBíróságon,
hogy megkapja a pénzét. A munkabér érvényesítésére 
Németországban nem létezik olyan hatóság, amely ezt 
megtehetné számára. Dimitrosnak ezért saját magának 
kell a pert indítania.

5

Munkaügyi Bíróság 
(Arbeitsgericht)
Ügyvéd nélkül

Dimitros-nak nem feltétlenül kell ügyvéd a Munkaügyi 
Bírósághoz, saját magát is képviselheti. Az eljárást azon 
a Munkaügyi Bíróságon folytatják le, ahol Dimitros dol-
gozott, vagy ahol a munkáltató cég székhelye található. 
Ezt Dimitros maga döntheti el.

Abíróságonahivatalosnyelvanémet,ezértatisztviselők
Dimitroshoz nem beszélhetnek angolul. Ha Dimitros 
nem beszél jól németül, akkor kísérje valaki, aki segíti 
a kommunikációban ("nyelvi támogatás"). Ennek a sze-
mélynek nem kell fölesketett tolmácsnak lennie. Segíthet 
Dimitrosnak egy barát, aki jól beszél németül. 

Németországban a Munkaügyi Bíróságok rendelkeznek 
egy jogi követelésekkel foglalkozó hellyel, ahol be lehet 

mutatniazösszesdokumentumot(munkaszerződést, 
munkaidő-nyilvántartást,személyiigazolványt),és
szóbannyilatkoznilehetakövetelésről.Akeresetetott
megírják Dimitros számára. Ez nem kerül pénzbe. A 
jogi követelésekkel foglalkozó hely azonban nem adhat 
tanácsot Dimitros részére jogi kérdésekben.

Dimitroskitölthetiazigénylőlapot,éspostaiútonvagy
faxon elküldheti a Munkaügyi Bíróságnak. A kereseti 
nyomtatványok számos Munkaügyi Bíróság honlapján 
megtalálhatók:

 Dimitros talál egy példát egy ilyen kereseti űrlapra 
a mellékletekben, a IV. függelékben, a 96. oldalon.

Miután benyújtotta a keresetet, Dimitros írásos idézést 
kap egy békés megállapodásra kitűzött tárgyalási 
időpontra.Ennekazidőpontnakacéljaannakkiderítése,
hogy Dimitros és munkáltatója meg tudnának-e álla-
podni. Dimitros kérheti tolmács jelenlétét, de ezt saját 
magánakkellmagánakfizetnie.Azeljárásáltalábanmár
aMunkaügyiBíróságieljáráselőtt,azelsőtalálkozón
megállapodással lezárul. Ebben az esetben Dimitrosnak 
semmilyen költsége nem keletkezik (a tolmácsolási 
költséget leszámítva).

Ha gyorsan kell mennie a dolgoknak, Dimitros gyorsított 
eljárásban peresítheti a bérkövetelését a bíróságon. 
Ekkor azonban bizonyítania kell, hogy teljes mértékben 
rá van utalva a munkabérére.

Ha az ügy nem bonyolult - akárcsak Dimitros esetében -, 
akkor a követelését alternatív módon írásos fizetési 
meghagyásos eljárásban is kérheti.

 Vigyázat! A Munkaügyi Bíróságifizetésimegha-
gyásos eljárás formanyomtatványát nem szabad 
összetéveszteni a polgárjogifizetésimeghagyásos
eljárással.Megrendelhetia„fizetésimeghagyás”
nyomtatványt online, vagy megvásárolhatja az 
irodaszer-üzletekben. Ára 3-5 euró, és igen egy-
szerűenkitölthető.

 A Munkaügyi Bírósági fizetési meghagyás forma-
nyomtatványt Dimitros megtalálhatja a mellék-
letben, az V. függelékben, a 98. oldalon.

AkitöltöttűrlapotDimitros-nakkellbenyújtaniaafelelős
munkaügyi bírósághoz.

Haamunkáltatónemfellebbezikafizetésimeghagyás 
ellen, akkor a bíróság megküldi Dimitros részére a mun-
kabér kifizetését elrendelő végrehajtási végzést.

https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
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Ügyvéddel

Ha Dimitros nem kíván egyedül a Munkaügyi Bírósághoz 
fordulni,akkorügyvédképviselhetiőt.Dimitrostalálhat
ügyvédet például a nagykövetségen keresztül, vagy egy 
baráti kör ajánlása révén. Az Ügyvédi Kamara honlapján 
olyankeresésilehetőségekismegtalálhatók,amelyekkel
különbözőnyelvtudássalésszakterülettelrendelkező
ügyvédeket lehet találni.

PéldaerreaNémetÜgyvédiSzövetségkeresőmotorja:

 https://anwaltauskunft.de/magazin

Ezen kívül egy tanácsadó központ is segíthet az ügyvéd 
keresésében.

Az ügyvéd költségeit azonban saját maga köteles viselni. 
Dimitros részére akkor sem térítik meg a költségeket, ha 
megnyeri az eljárást.

Mivel Dimitrosnak nincs pénze ügyvédre, kérvényezheti, 
hogy ezeket a költségeket az állam viselje („perkölt-
ség-mentesség”). Ehhez bizonyos követelményeknek 
teljesülniük kell: A pernek esélyesnek kell lennie a sikerre, 
Dimitrosnak pedig bizonyítania kell, hogy saját maga 
nem tudja viselni a jogi költségeket. Ezen kívül Dimitros 
köteles a bírósági eljárás befejezése után négy évig hala-
déktalanul és kérés nélkül értesíteni a bíróságot, ameny-
nyiben az anyagi helyzete javult. Ha az anyagi helyzete 
észrevehetően javul ebben az időszakban, a bíróság 
elrendeli, hogy Dimitros fizesse meg a költségeket! A 
perköltség-mentesség iránti kérelmet a bíróságtól besze-
rezhető,vagyazinternetenmegtalálhatónyomtatványon
kell benyújtani:

 Dimitros a perköltség-mentesség iránti kérelem 
űrlapját a mellékletben, a VI. függelék 99. oldalán 
találja.

A perköltség-mentesség iránti kérelmet német nyelven 
kell kitölteni és benyújtani. A kérelem fordítása és a 
kitöltési útmutató több nyelven megtalálható a Szövetségi 
Igazságügyi Hivatal honlapján:

 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/
Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_
node.html

Dimitros benyújtja a perköltség-mentesség iránti 
kérelmet a Munkaügyi Bírósághoz. Ha a kérelmet jóvá-
hagyják, az ügyvédi költségek és a bírósági költségek 
átvállalásra kerülnek. 

Ha Dimitros szakszervezeti tag, akkor a szakszervezeti 
ügyvédingyenesenképviselhetiőtabíróságon.

6

Lakcímbejelentő
hatóság/cégnyilvántartás
Ha a Munkaügyi Bíróság azt írja, hogy a munkáltató 
ismeretlen helyre költözött, Dimitrosnak tájékoztatnia 
kellabíróságotamunkáltatóújcíméről.Felvehetia
kapcsolatotalakcímbejelentőhatósággalvagyacég-
nyilvántartással, hogy megtudja az új címet.

A Lakcímnyilvántartó Hivatalban információt szerezhet 
a lakcímnyilvántartásról, ahol megadja, hogy keresetet 
indítottamunkáltatójaellen(akövetkezőnyomtatvá-
nyon: „Felhasználási cél: bérigény bírósági útontörténő
érvényesítése“).

 Dimitros az egyszerű lakcím-nyilvántartási infor-
máció iránti kérelem formanyomtatványát meg-
találja a címbejelentő hatóságnál a mellékletben a 
VII. függelék 103. oldalán.

Ha a céget bejegyezték a cégnyilvántartásba, Dimitros 
megadhatja a címet a cégnyilvántartáson keresztül. A 
cégnyilvántartást a Kerületi Bíróság vezeti, az információ 
iránti kérelem online is benyújtható:

 https://www.online-handelsregister.
de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS 
s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 
3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

 Dimitros az egyszerű lakcím-nyilvántartási 
információ iránti kérelem formanyomtatványát 
megtalálja a cégnyilvántartó hatóságnál a mel-
lékletben a VIII. függelék 104. oldalán.

Ha Dimitros nem kap ezen a módon információt, akkor 
kérheti a Munkaügyi Bíróságtól, hogy a keresetet a bíró-
ságontörténőnyilvánoskifüggesztésselkézbesítsék.

 Dimitros megtalálhatja a nyilvános kifüggesztéssel 
történő kézbesítés iránti kérelem űrlapját, ha 
a címzett tartózkodási helye ismeretlen itt: IX. 
melléklet 105. oldal.

https://anwaltauskunft.de/magazin
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
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7

Kerületi Bíróság
Ha a munkáltató a bíróság ítélete vagy a megegyezése 
utánnemfizetönként,Dimitrosavégrehajtóhoz fordul 
annak érdekében, hogy kezdeményezze a végrehajtást. 
A végrehajtót az a Kerületi Bíróság jelöli ki, ahol a mun-
káltató székhelye/telephelye található.

Dimitros megtalálhatja az illetékes Kerületi Bíróság 
címét az interneten:

 https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8

Szövetségi Munkaügyi 
Központ
Olykor a munkáltató bezárja az üzemet és elköltözik. 
Időnkéntavégrehajtóazttapasztalja,hogyamunkáltató
már tett eskü hatályával bíró törvényes nyilatkozatot, és 
márrégenbeszüntetteaműködését.Vagykiderül,hogy
acégcsődötjelentettbe.Akkoravégrehajtósemtudja
behajtani a pénzt.

Ezekben az esetekben Dimitros bérét legfeljebb három 
hónapra biztosítják az úgynevezett csődpénz által. 
Ehhezkéthónaponbelülacégcsődeljárásátkövetően
kérelmet kell benyújtania a Szövetségi  Munkaügyi 
Központhoz, ahol a munkáltató székhelye található.

Acsődpénzirántikérelemmegtalálhatóazinterneten:

 https://justiz.de/service/formular/f_
allgemeines/index.php

 A csődpénz iránti kérelemhez szükséges űrlapot 
Dimitros megtalálja a mellékletben, X. függelék 
106. oldal.

9

Illegális foglalkoztatás 
pénzügyiellenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Haamunkáltatónemfizetikiamunkabért,megsérti
példáulaminimálbérrőlszólótörvényt,ésígybüntető-
eljárás alá vonhatja magát. Ezért Dimitros feljelentést 
tehetazillegálisfoglalkoztatáshelyipénzügyiellenőrzé-
sénél(FKS).Azillegálisfoglalkoztatáspénzügyiellenőr-
zéseolyanhatóság,amelyellenőrziamunkáltatókat,és
többekközöttaztisvizsgálja,hogymegfizetik-eamini-
málbért,ésmegfelelőenfizetik-eamunkavállalóktár-
sadalombiztosítási járulékait. A munkáltatója bejegyzett 
körzetében az FKS felel Dimitros ügyének vizsgálatáért.

DimitrosmegtalálhatjaafelelősFKScímétazalábbi
webhelyen:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Dimitros személyesen felveheti a kapcsolatot az FKS-szel, 
feljelentést és nyilatkozatot tehet. Amennyiben ez nem 
lehetséges, online is tehet bejelentést:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

DimitrosfeljelentéseFKS-ellenőrzéshezés-nyomo-
záshoz vezethet. Ez ugyan nem segít Dimitrosnak 
a munkabére megszerzésében, de a munkáltatót 
megbüntethetik. A munkáltatót ez után pénzbírsággal 
vagy akár szabadságvesztéssel is büntethetik adó- és 
társadalombiztosításicsalásmiatt.AzFKS-nekalehető
legtöbb információra van szüksége az ügy hatékony 
felülvizsgálatához és feldolgozásához. Ezért Dimitrosnak 
tájékoztatástkelladniaamunkaviszonyidőtartamáról,
anapimunkaidőről,akapottösszegekről,tanúkról.stb.

Dimitrosalapvetőennemszenvedhethátránytattól,
hogymunkáltatójanemfizettebeatársadalombiztosí-
tási járulékokat. A társadalombiztosítás minden ágának 
(nyugdíj-, beteg-, ápolási, munkanélküli és baleset-biz-
tosítás) a hiányosságait az adott biztosítótársaságnak 
rendezniekellazeseményekismerttéválásátkövetően.
A biztosításvédelem teljes mértékben fennmarad.

https://www.gerichtsverzeichnis.de/
https://justiz.de/service/formular/f_allgemeines/index.php
https://justiz.de/service/formular/f_allgemeines/index.php
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Minimálbér

Példa 
Liliaegynémetcsaládnáldolgozik,aholegydemensidősházaspárt
gondoz. Liliaheti20óráraírtalámunkaszerződéstegynémetháztartási
szolgáltatócéggelegylitvánmagánmunkaközvetítőirodánkeresztül,és
9,50eurótkeresóránként. 24órábangondoskodikazellátásraszoruló
személyekről.Aházbanmásszemélynemtámogatjaőt.Korareggeltől
kezdve dolgozik: Elkészíti az étkezéseket, bevásárol, kitakarítja a lakást, 
dolgozik a kertben, segít az ápolásra szorulóknak az öltözködésben és a 
vetkőzésben,amosakodásban,avécézésbenéskiadagoljaszámukraa
gyógyszereket. Társaságot nyújt számukra tévénézés közben, vagy amikor 
délutánkávétéssüteménytfogyasztanakakertben.Időnkéntfelkell
kelnie éjszaka, hogy gyógyszert adjon nekik, vagy vérnyomást mérjen. 
Acsaládbeépítetteabébiőrtanagyszülőkhálószobájába,hogyLiliaéjszaka
tudjon jönni hozzájuk, amikor szükség van rá. Liliának hetente csak egyszer 
van szabadideje, vasárnaponként. Ilyenkor a gondozásra szoruló személyek 
lánya jön látogatóba, és Lilia elhagyhatja a házat.

LiliafelhívtaaközvetítőjétLitvániábanésmegkérdeztetőle,hogyaházban
töltöttösszesidőahétentúlóránakszámít-e,amitkikellenefizetni.Azta
választ kapta, hogy a tévénézés, a tornácon pihenés vagy az alvás része az 
úgynevezettinaktívmunkaidőnek,amiértnemjogosultsemmilyendíjazásra.
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Minimálbér

1

Tanácsadó Központ
Lilia ingyenesen tájékozódhat jogairól a Munkajogi 
Tanácsadó Központban. Németországban számos ilyen 
tanácsadóközpontműködik:

Speciális munkajogi tanácsadó központok

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Lilia áttekintést kap valamennyi tanácsadó központról 
téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Atanácsadókkülönbözőnyelveketbeszélnek,ésLilia
anyanyelvén és névtelenül tanácsot adhatnak részére.

A Tanácsadó Központ személyes felkeresése nem szüksé-
ges.Liliafelhívhatjaőket,vagyírhate-mailt,ésbizonyos
helyeken a WhatsApp-on keresztül is felveheti velük a 
kapcsolatot.

AtanácsadókmegvizsgáljákLiliaszerződését.Németor-
szágbandolgozik,ígyaszerződésnekmegkellfelelnie
anémetmunkajogbanelőírtminimálisfeltételeknek,
mégakkoris,halitvánmagánközvetítőügynökségen
keresztül kapta meg a munkát.

Liliánakjogavanmegkapniatörvénybenelőírtminimál-
bértmindenledolgozottórájaután.2021.július1-től
ez bruttó 9,60 eurót tesz ki. Ha Lilia munkáltatója egy 
gondozó cég lenne, és nem család, Lilia magasabb bér-
igénnyel rendelkezik az ágazati bérmegállapodás alapján. 
Ekkoraminimálisápolásibér11,80euró(2021.09.01-től
12,00 euró). A kelet-német szövetségi államokban az ápo-
lásiminimálbér11,50euró(2021.09.01-től12,00euró).

2

Munkaidő
A munkajogi szabályozás szerint nem létezik felosztás 
"aktív"vagy"inaktív"munkaidőre.Apusztahajlandósága
munkára-amelyetazügynöktéveseninaktívnakminő-
sített-szinténamunkaidőrésze.Ezenelőírásokszerint
Liliaszabályosmunkaidőtvégez,amikortevékenységeket
végez, és akkor is, amikor a helyszínen rendelkezésre áll 
a munka elvégzésére. Liliának a házban kell maradnia, és 
nincslehetőségearra,hogyszabadonrendelkezzenezzel
azidővel,vagymástevékenységnekszenteljeazidejét.
Ezértezazőmunkaideje.Azilyenmunkaidőminden
óráját-legyenazaktívvagyinaktív-kikellfizetni.

Annak érdekében, hogy dokumentálni tudja munkaidejét, 
Liliánakalehetőlegnaposabbanfelkelljegyeznieamun-
kafolyamatokatésazokidőtartamát:pl. kedd 03.20.

7:30–8:00 óráig    Segítség a gondozásra szoruló   
     személyeknek vécézésben
8:00–8:20 óráig    öltözködésben
8:20–9:00 óráig reggelielőkészítése
9:00–9:40 óráig    segítségnyújtás reggelizésnél
9:40–10:15 óráig    elpakolás reggeli után
10:15–11:15 óráig   kíséret a kertben
11:15–12:00 óráig   süteménykészítés az ápolt szemé  
      lyek részére

 
Ez a feljegyzés megkönnyíti Lilia számára a jogai érvénye-
sítését,ésalátámasztjaafeljelentéstafelelősellenőrző
hatóság felé (lásd: 5. lépés), amennyiben Lilia úgy dönt, 
hogy megteszi ezt a lépést.

Németországbanamunkaidőtamunkaórákrólszóló
törvényszabályozza.EztkövetőenLiliátrendszerintnem
szabad napi nyolc óránál (kivételes esetben tíz óránál) 
hosszabb ideig foglalkoztatni. Ez a követelmény a munkál-
tatójátcélozzameg.Kötelesamunkaidőtúgykialakítani,
hogy a jogi keretek betartásra kerüljenek. Több mint hat 
órányimunkavégzéstkövetőenLiliarészérelegalább30
perces,éstöbbmintkilencórásmunkavégzéstkövetően,
legalább 45 perces szünetet kell biztosítani. Liliának a napi 
munkaidőleteltétkövetőenlegalább11óramegszakítás
nélkülipihenőidőtkellbiztosítani.Ezekaszabályokvonat-
koznak az otthoni ápolásra is.

A Tanácsadó Központ tanácsa után Lilia elhatározza, 
hogy harcol a jogaiért. Azt a minimálbért akarja megkapni, 
amelyre jogosult a teljes munkaidejére. Azt is szeretné, 
ha a munkáltatót megbüntetnék, és az ott dolgozó 
többigondozótismegfelelőfizetésbenrészesíte-
nék. Németországbanmárlétezikolyanbíróságiítélet,
amelybenmegerősítettékadíjazáshozvalójogotminden
egyes munkaóráért (ebben a konkrét esetben napi 21 
órában) (Berlin-Brandenburg LAG, 2020. augusztus 17-i 
ítélet, Az: 21 Sa 1900/19).

https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se


26

Gyakorlati útmutató az Európai Uniós (EU) munkavállalók számára Németországban

3

Munkaügyi Bíróság 
(Arbeitsgericht)
A minimálbér igényléséhez Liliának a Munkaügyi Bíró-
sághoz kell fordulnia. Németországban nincs olyan 
hatóság, amely ezt meg tudná tenni helyette. Az illetékes 
Munkaügyi Bíróság a munkáltató székhelyén található. 
Lilia ahhoz a Munkaügyi Bírósághoz is fordulhat, ami a 
munkavégzéshelyeszerintilletékes.Liliaakeresőmotor
segítségével megtalálja a Munkaügyi Bíróság címét:

 https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

A kereset benyújtásához Liliának szüksége van a tör-
vénybenelőírtminimálbérkiszámítására:

Az általa vezetett munkalapok segítségével össze kell 
adnia munkaidejét, és meg kell szoroznia 9,35 euróval 
(aminimálbérösszegeafoglalkoztatásidőpontjában,
2020-ban). A már kapott bérek levonása után még jogo-
sult a különbözetre.

Lilia fordulhat ügyvédhez annak érdekében, hogy 
képviseljeőt.Liliatalálhatügyvédetpéldáulanagykö-
vetségen keresztül, vagy egy baráti kör ajánlása révén.

AzÜgyvédiKamarahonlapjánolyankeresésilehetősé-
gekismegtalálhatók,amelyekkelkülönbözőnyelvtudás-
salésszakterülettelrendelkezőügyvédeketlehettalálni.
PéldaerreaNémetÜgyvédiSzövetségkeresőmotorja:

 https://anwaltauskunft.de/magazin

Ezen kívül egy tanácsadó központ is segíthet az ügyvéd 
keresésében.

Ha Lilia szakszervezeti tag, akkor a szakszervezeti ügyvéd 
ingyenesenképviselhetiőtabíróságon.

A Munkaügyi Bírósági eljárás lépéseit a 2. fejezet írja le: 
"Bérfizetés elmulasztása".

4

Illegális foglalkoztatás 
pénzügyiellenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Ha nem fizetik meg a minimálbért, akkor közigazga-
tásivétségrőlvanszó,amelybüntetendő.Liliaezért
jelentheti az esetet az illegális foglalkoztatás pénzügyi 
ellenőrzésének.Alegjobb,haafeljelentésébenpontos
adatokatadmegamunkaidejérőlésatevékenységei-
ről,éscsatoljaamunkaszerződés másolatát a fizetési 
bizonylatokkal.

Liliaeztakeresőmotorthasználjaazillegálisfoglalkozta-
táspénzügyiellenőrzéséértfelelősszervmegtalálására:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Lilia személyesen felveheti a kapcsolatot az illegális 
foglalkoztatáspénzügyiellenőrzésével,feljelentéstés
nyilatkozatot tehet. Amennyiben ez nem lehetséges, 
online is megteheti a nyilatkozatot.

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

A munkáltató akár 500.000 eurós bírságot is kaphat, ha 
avizsgálatmegerősítiLiliaállításait.

5

Munkavédelmi Hivatal 
(Arbeitsschutzbehörde)
A24órábantörténőmunkavégzéssértiamunkaórákról
szóló törvényt. Liliaezértkapcsolatbaléphetahelyi
munkavédelmi hatósággal is, amely felügyeleti hatóság 
többekközöttamunkaidő tekintetében:

 https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/
arbeitsschutzbehoerden-der-laender

Aszabálysértésmiattamunkáltatóellenőrizhető,és
akár15.000euróbírsággalisbüntethető.Ezekahatósá-
gok nem tudnak segíteni a bérigény érvényesítésében. 
Deellenőrizhetikaközvetítőcéget,ésmegbizonyo-
sodhatnak arról, hogy ugyanaz történik -e más munka-
vállalókkal, mint Lilia esetében. 

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://anwaltauskunft.de/magazin
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/arbeitsschutzbehoerden-der-laender
https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/arbeitsschutzbehoerden-der-laender
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Ágazati bértábla 
 szerinti bér

Példa 
Jaroslav évekótadolgoziképítkezésekenkülönbözőországokban.Kép-
zett szakmunkás. Legutóbb Hannoverben talált munkát, az XYZ GmbH 
cégnél.Acégépítőiparimunkátkínáltegyszlovákinternetesportálon.
Jaroslavamunkaszerződéstmáramunkaelsőnapjánaláírta.Német
nyelven fogalmazták, amit Jaroslav csak korlátozottan ért, de nem volt 
időátgondolnivagykérdéseketfeltenni.Jaroslavmegértette,hogyaz
XYZGmbHhavibruttó1.650eurótfizetrészére.Jaroslavazonnaleliga-
zodott az építkezésen, mert ismeri a rábízott munkát: Gipszkarton-sze-
relés, vakolás, mennyezetek és falak beépítése, padlóburkolatok lerakása. 
Időnkénttúlórázniakell,deezazépítőiparbangyakori.Jaroslavtovábbi
információkatszeretettvolnakapniaszerződésetartalmáról,például
a szabadságra való jogosultságáról vagy a túlóráért járó juttatásokról. 
Ezért megkérte egy kollégáját, aki jól beszél németül, hogy nézze át a 
munkaszerződést.Nagyonmeglepődött,amikorkollégájaelmagyarázta
neki,hogyaszerződésakövetkezőmunkakörileírásttartalmazza:„Ház-
mester: Karbantartás, kisebb javítások az épületgépészetben, ügyintézés 
”.Jaroslavsohanemlátottelilyenfeladatokat.Jaroslavnemérti,hogya
szerződésébenmiértnemegyszerűenépítőmunkásszerepel.Afőnökeazt
mondja neki, hogy ez rendben van így.
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1

Tanácsadó Központ
Ahhoz, hogy a saját nyelvén további információkat 
szerezzen a jogairól, Jaroslav a Munkajogi Tanácsadó 
Központhoz fordulhat. Az interneten megtalálhatja 
egy közeli tanácsadó központ címét:

Speciális munkajogi tanácsadó központok

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Jaroslav áttekintést kap valamennyi tanácsadó központ-
ról téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Ott Jaroslav megtudja, hogy Németországban különleges 
munkafeltételekvonatkoznakazépítőiparimunkásokra,
haegyépítőiparivállalatalkalmazzaőket.Ezeketúgyne-
vezett ágazati bérmegállapodások szabályozzák, ame-
lyekrőlaszakszervezetek és a munkáltatói szövetségek 
tárgyaltak. A két legfontosabb ágazati bérmegállapodás 
Jaroslavszámáraaz„ÉpítőipariSzövetségiÁgazatiBér-
megállapodás”(BRTV)ésaz„ÁgazatiBérmegállapodás
azÉpítőipariMinimálbérSzabályozásáról”(TV-mini-
málbér).Ezekáltalánosankötelezőérvényűek,amiazt
jelenti,hogyNémetországbanmindenépítőipariválla-
latraésépítőiparimunkásravonatkoznak,mégakkoris,
ha Jaroslavhoz hasonlóan nem tagjai a szakszervezetnek. 
Azépítőiparbanfoglalkoztatottakattöbbekközöttmaga-
sabb minimálbér, túlóra-pótlék és több szabadság illeti 
meg, mint más munkavállalókat. Még akkor is, ha Jaroslav 
házmesterkéntírtaaláaszerződést:Azépítőágazati
bérmegállapodás alkalmazásában nem a papíron álló 
megnevezésadöntő,hanematénylegesen elvégzett 
munka. AzXYZGmbHvalószínűlegházmesteriszerződést
adott Jaroslavnak annak érdekében, hogy ne kelljen 
alkalmazniaőtafentemlítettágazatibérmegállapodás 
jobb munkakörülményei mellett.

Jaroslavnak ezért minden nap le kell jegyeznie a 
feladatait, hogy bizonyítani tudja, hogy építkezési 
munkátvégez.Azépítőipariminimálbér-megállapodás
két bércsoportot vesz számításba: Minimálbér 1 az 
úgynevezett szakképzetlen munkáért és minimálbér 2 
a szakmunkáért. A Tanácsadó Központ meg tudja mon-
dani Jaroslavnak, milyen bért kell kapnia munkájáért: 
Jaroslav szakmunkát végzett, ezért joga van az ágazati 
bérmegállapodás 2. bércsoportjának a szakmunkásra 

vonatkozó minimálbérhez, jelenleg bruttó 15,40 euró 
összegben (Nyugat-Németországban a szakmunkásbér 
2020. októberi állás) . Ez sokkal több, mint amennyit 
most kap.

Ezenkívülazágazatibérmegállapodáselőírja,hogy
a túlóráért 25% juttatást kell kapnia. Évente 30 napos 
szabadságraisjogosultatörvénybenelőírt24nap
helyett. Ez azonban csak akkor érvényes, ha az XYZ 
GmbH-nak alkalmaznia kell az ágazati bérmegállapodást. 
Ezazértvanígy,mertépítőiparicégrőlvanszó.Jaroslav
megfigyeléseiésakollégákkalfolytatottmegbeszélései
szerint az XYZ GmbH kizárólag építkezéseken dolgozik.

Amunkáltatóahonlapjánépítőiparicégkéntszerepel.
A Tanácsadó Központ támogatja Jaroslavot annak 
felmérésében,hogyépítőiparivállalatrólvan-eszó.Ez
a helyzet akkor, ha vállalkozói épületeket épít, vagy 
építőipariszolgáltatásokatnyújt.Amennyibenegycég
építőipariésegyébszolgáltatásokatisnyújt,ellenőrizni
kell, hogy a szolgáltatások közül melyik dominál. Ha a 
munkavállalókanaptáriévbenateljesmunkaidőtöbb
mint 50 %-át építési munkálatokkal töltik, akkor a válla-
latépítőiparivállalkozás,ésaziparágazatibérmegálla-
podások hatálya alá tartozik. Jaroslav nem rendelkezik 
ezekkel az információkkal, de biztos akar lenni abban, 
hogy az XYZ GmbH az ágazati bérmegállapodás hatálya 
alátartozik,mielőttérvényesítiajogait.

2

Szakszervezetek
Jaroslav ezzel kapcsolatban felveheti a kapcsolatot a 
helyi szakszervezetekkel. A németországi szakszervezetek 
iparágakszerintszerveződnek.AzépítőiparértaBauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU) szakszervezet az illetékes. Az IG 
BAUhelyielérhetőségeiazalábbiweboldalontalálhatók:

 https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html

Jaroslav nem szakszervezeti tag, ezért nem kérhet jogi 
tanácsotaszakszervezettől,ésaznemképviselhetiőtsem-
milyen jogi vitában. De tájékoztathatja a szakszervezetet az 
ügyéről,ésinformációkatszerezhettőlükacégéről.Amun-
káltató cégeket gyakran ismerik a szakszervezetek, és segít-
hetnekbeazonosítaniavállalatotépítőiparivállalatként.Ha
Jaroslav úgy dönt, hogy csatlakozik a szakszervezethez, 
három hónapos tagság után kérheti a szakszervezet 
jogi védelmét: A munkáltatóval fennálló vita esetén 
onnantólkezdveajogivédelemértfelelőstitkárképviseli,
további költségek nélkül. Munkáltatóját nem értesítik a 
szakszervezeti tagságáról.

 https://igbau.de/UN.html

Az IG BAU havi tagdíja a bruttó bér 1,15 %-a.

https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html
https://igbau.de/UN.html


30

Gyakorlati útmutató az Európai Uniós (EU) munkavállalók számára Németországban

3

SOKA-BAU
Jaroslav bejelentheti ügyét a SOKA-BAU-nál. A SOKA-
BAUazépítőiparszociálisbiztosítója.Aszociálisbiz-
tosító többek között úgynevezett szabadságbiztosítási 
eljárásokatvégezazépítőiparbandolgozókszámáraa
munkavállalók szabadságpénzének biztosítása érdekében. 
Mindenépítőiparivállalatkötelesjelenteniazalkalma-
zottait a SOKA-BAU felé, és fizetni utánuk a szabad-
ságpénzt.ASOKA-BAUellenőrzi,hogyamunkáltatók
betartják-eaágazatibérmegállapodásbanelőírt
minimálbért.ASOKA-BAUellenőrizhetiazXYZGmbH
profiljátis,ésmegmondhatja,hogydíjfizetés-köteles
építőiparivállalatrólvan-eszó.Haigen,akkorJaroslav
részére ki kell fizetnie a szabadságpénzt. Jaroslav 
információtkapavizsgálateredményéről.

Jaroslav vizsgálati kérelmet készíthet a SOKA-BAU felé 
a helyszíni tanácsadó központok segítségével. Fontos, 
hogy pontosan írja le a tevékenységét és az építkezéssel 
kapcsolatos információkat, és mellékelje a munkaszer-
ződésétésabérelszámolásait.

Kapcsolat a SOKA-BAU-hoz:

Telefon: 0800 1000881  
hétfőtől-péntekig8:00-17:00óráig 
arbeitnehmer@soka-bau.de

SOKA-BAU  
65179 Wiesbaden

AzesetetaSOKA-BAUhonlapjántalálhatóűrlapsegít-
ségével is bejelentheti:

 https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/
leistungen/mindestlohn/meldeformular/

A SOKA-BAU azonban nem követeli meg a munkáltató-
tól az ágazati bérmegállapodás szerinti minimálbért és a 
túlóra-pótlékot Jaroslav után. Jaroslavnak saját magának 
kell a pert elindítania a Munkaügyi Bíróságon, ha mun-
káltatójaönkéntnemfizetikirészéreazesedékesbért.

4

Munkaügyi Bíróság 
(Arbeitsgericht)
Az illetékes Munkaügyi Bíróság a munkáltató székhe-
lyén található. Jaroslav ahhoz a munkahelyi Munkaügyi 
Bírósághoz is fordulhat, ami a munkavégzés helye 
szerint illetékes. Az illetékes Munkaügyi Bíróság címe 
megtalálhatóakeresőmotorsegítségével:

 https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

AMunkaügyiBíróságonhivatkozhatazépítőiparban
érvényes ágazati bérmegállapodás alkalmazására, és fel-
használhatja például az IG BAU-tól vagy a SOKA-BAU-
tól kapott információkat.

Akifizetetlenmunkabérigénylésénekpontoseljárásaa
2. fejezetben található: „Bérfizetés elmulasztása“.

5

Illegális foglalkoztatás 
pénzügyiellenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Valószínű,hogyJaroslavmunkáltatójavisszatartottaaz
ágazati bérmegállapodásban megállapított minimálbért 
és túlóra-pótlékokat. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató 
fizettebeteljesegészébenatársadalombiztosításijáru-
lékokatsem.Ezbűncselekmény,amelyetJaroslavbeje-
lenthetazillegálisfoglalkoztatáspénzügyiellenőrzése
felé, amely a német vámhatóság egyik osztálya:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.
html&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Ha Jaroslav állításai beigazolódnak, az illegális foglalkoz-
tatáspénzügyiellenőrzésevizsgálatotindítazXYZGmbH
ellen.Azilyenjogsértésekértamunkáltatóbüntethető.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az illegális foglalkoz-
tatáspénzügyiellenőrzéseJaroslavszámárakövetelia
minimálbért és a túlóra-pótlékot a munkáltatótól. 
Jaroslav-naknincssemmihasznaabejelentéséből,de
segítannakbiztosításában,hogyazépítőiparivállalata
jövőbennecsaljaelatöbbialkalmazottjogosbérét.

mailto:arbeitnehmer%40soka-bau.de?subject=
https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/leistungen/mindestlohn/meldeformular/
https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/leistungen/mindestlohn/meldeformular/
https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Munkaidő/
munkavédelem 

Példa 
Miklós sokat remélt németországi munkájától. Mivel Magyarországon 
rosszul keresett, feladta állását, és Németországba érkezett, hogy 
teherautó-sofőrkéntdolgozzonegyszállítmányozócégnél.Jobbfizetést
kapaszállítmányozócégnél,desokatkelldolgoznia.Miklósreggel7-től
hajnal1-igvagy2-igútonvanakamionjával.Következőreggel7órakor
indulnia kell. Munkáltatója arra utasította, hogy állítsa a tachométert 
„munkaidő-megszakításra“,amikoréppenateherautókirakása,berakása
vagytisztításatörténik.Apluszórákraésazéjszakáértnemkapkiegészítő
fizetéstamunkáért.

Miklósnak nem mindig sikerül szünetet tartania négy és fél órás vezetés 
után.Gyakrancsakhatóramúlvatudjabehelyezniavezetést.Afőnöke
nagy nyomást gyakorol rá: Felhívja Miklóst, és azt mondja neki, hogy ha 
máshogy nem megy, akkor csak azt a trükköt kell elvégeznie a tachomé-
terrel, amit mutatott neki. Azonnali felmondással is fenyegette, ha Miklós 
nem hajlandó betartani ezeket az utasításokat. Miklós fél az utasításokat 
követni, de attól is, hogy elveszíti az állását. Hétvégéit a teherautóban 
töltipihenőhelyeken.Nincspénzeszállodára.Ezenkívülnemhagyhatja
felügyeletnélkülakamionrakományát.Ahetiszünetidőamegbízások
között összesen csupán 24 órát tesz ki. Miklós kimerültnek érzi magát. 
Nemismerianémetmunkaidő-szabályozást,ésnemtudja,hogyrendben
van-e a túlórája. Tudni szeretné, hogy melyik intézmény segíthet neki 
ebben a helyzetben.
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Munkaidő/munkavédelem

1

Szövetségi Árufuvarozási 
Hivatal (BAG)
Németországban szigorúan be kell tartani a teherau-
tó-sofőrök munka-, vezetési és pihenési idejét. Ez bizto-
sítja, hogy eleget pihenjenek, és ne legyenek túlságosan 
fáradtakazautópályákon.Legkésőbbnégyésfélóra
vezetés után Miklósnak legalább 45 perces szünetet 
kell tartania. Hat óra munka után Miklósnak újabb, 
legalább30percesszünetetkelltartania. Miklósnaka
szabályok szerint tilos napi kilenc óránál tovább ülni a 
volánmögött.Anapipihenőidejealapvetőennemlehet
rövidebb,minttizenegyóra.Azőesetébenezeketaz
előírásokatnemtartjákbe.

Ahetipihenőidőnekalapvetően45óránakkelllennie.24
órárarövidíthető,deahiányzópihenőórákathozzákell
adnilegalábbkilencóráspihenőidőhöz.Azidőelszámolást
akövetkezőháromhétenbelülmegkelltenni.

Németországbanarendőrség,azegészségügyiés
munkavédelmi hatóságok, valamint a Szövetségi 
Árufuvarozási Hivatal (BAG)felelősezenszabályok
betartásáért.

MiklósfőlegközútiellenőrzésentalálkozhataBAG
tisztviselőivel.HaaBAGszabálysértéstészlel,Miklósés
munkáltatója pénzbírsággal, súlyos szabálysértés esetén 
akárszabadságvesztésselisbüntethető.ABAGaztis
ellenőrzi,hogyatehergépkocsi-vezetőkbetartják-ea
legalább45óráshetipihenőidőt,ésaztatervekszerint
avezetőfülkénkívültöltik-e.Ebbenazesetbenisbírsággal
sújtják Miklóst és munkáltatóját. Miklós felveheti a kap-
csolatot a BAG-val, és feljelentheti a munkáltatót.

Miklós magyar nyelven is talál információt a német-
országimunkakörülményekrőlazEUMunkavállalói
EgyenlőBánásmódIrodahonlapján:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/
n%C3%A9metorsz%C3%A1gi-%C3%A9let-
%C3%A9s-munkav%C3%A1llal%C3%A1s/
munkakoeruelm%C3%A9nyek

2

Rendőrség
Arendőrséggyakranvégezközútiellenőrzéseketa
Szövetségi Áruszállítási Hivatallal együtt. Szintén fele-
lősektovábbáavezetésiéspihenőidők megsértésének 
ellenőrzéséértésbüntetéséért.Arendőrségígyvédia
közúti közlekedés biztonságát. Miklós feljelentést tehet 
arendőrségen,mertmunkaadójaakilométer-számláló
manipulálására kényszerítette. A munkáltatónak ezt a 
magatartását törvény büntetheti.

3

Munkavédelmi Hivatal 
(Arbeitsschutzbehörde)
A munkavédelmi hatóságok szövetségi államok szerint 
szerveződnek.Felügyelikamunkavédelmielőírások
betartását,beleértveamunkaidőt,avezetésiidőtésa
pihenőidőt.Ellenőrzéseiketagyárakbanisvégzik.Mik-
lósafelelősmunkavédelmihatóságotmegtaláljaebben
a dokumentumban:

 https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/
pdf/Arbeitsschutzbehoerden.
pdf?__blob=publicationFile

Miklósfelvehetiakapcsolatotafelelősmunkavédelmi
hatósággal a helyszínen, és tájékoztatást adhat a mun-
kaidőrőlésamunkáltatófenyegetéseiről.Eztabejelen-
tést jól meg kell indokolni és alá kell támasztani. Miklós 
példáulbenyújthatjaasajátmunkaidő-nyilvántartását.
Azőfigyelmeztetésealapjánellenőrizhetőaműködés.
Miklós nevét nem adják ki a munkáltatónak, ha Miklós 
ezt nem akarja. Ezt a bejelentéskor közölnie kell a ható-
sággal.Eztkövetőenfelvilágosítjákamunkáltatóját,és
haajogsértésekmegerősítéstnyernek,megbüntethetik.

4

Szakszervezetek
A németországi szakszervezetek iparágak szerint 
szerveződnek.Asofőrökrőlaver.diszakszervezetgon-
doskodik. Miklós csatlakozhat a szakszervezethez. A 
munkáltatójanemfogerrőlértesülni.Szakszervezeti
tagként Miklós megkapja a szakszervezeti jogi védel-
met: Tanácsot kaphat a munkajoggal kapcsolatban. 

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/n%C3%A9metorsz%C3%A1gi-%C3%A9let-%C3%A9s-munkav%C3%A1llal%C3%A1s/munkakoeruelm%C3%A9nyek
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/n%C3%A9metorsz%C3%A1gi-%C3%A9let-%C3%A9s-munkav%C3%A1llal%C3%A1s/munkakoeruelm%C3%A9nyek
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/n%C3%A9metorsz%C3%A1gi-%C3%A9let-%C3%A9s-munkav%C3%A1llal%C3%A1s/munkakoeruelm%C3%A9nyek
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/n%C3%A9metorsz%C3%A1gi-%C3%A9let-%C3%A9s-munkav%C3%A1llal%C3%A1s/munkakoeruelm%C3%A9nyek
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/n%C3%A9metorsz%C3%A1gi-%C3%A9let-%C3%A9s-munkav%C3%A1llal%C3%A1s/munkakoeruelm%C3%A9nyek
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
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Három hónapos szakszervezeti tagság után a szakszer-
vezet a bíróságon is képviselheti. A helyi ver.di címe a 
következőkeresőmotorsegítségéveltalálhatómeg:

 https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-
international/++co++10920106-42a9-11e6-af2b-
52540059119e

Miklós megtalálja a tagsági nyilatkozatokat több nyelven 
(köztük magyarul is) a ver.di weboldalon:

 https://www.verdi.
de/++file++5b3a048caf08983ff5cb6817/download/
Beitrittserklaerung-ungarische-Sprache.pdf

Célszerű,hogyMiklósbeszéljenmunkatársaival,és
közösen csatlakozzanak a szakszervezethez. Minél több 
alkalmazottat képvisel a cégnél a szakszervezet, annál 
jobb a tárgyalási pozíciójuk. A szakszervezet segítségével 
ezután megvédhetik magukat bizonyos problémák, 
például fenyegetések vagy nem megengedett túlórák 
ellen. Természetesen a ver.di is követelheti a munkálta-
tótólaztakifizetést,amelyreMiklósjogosult.

5

Tanácsadó Központ/
Munkaügyi Bíróság
Ha Miklós úgy dönt, hogy nem csatlakozik a szakszer-
vezethez, mert például túl nagy a nyelvi akadály, vagy 
azonnali segítségre van szüksége, felveheti a kapcsola-
tot a szakszervezetekhez közeli Munkajogi Tanácsadó 
Központtal.SzámosnémetvárosbanműködnekArbeit
und Leben e.V. vagy Faire Mobility tanácsadó központok, 
amelyek ingyenes tanácsokat nyújtanak több nyelven:

Speciális munkajogi tanácsadó központok:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Miklós áttekintést kap valamennyi tanácsadó központról 
téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Minden túlórát ki kell fizetni Miklós részére. A 23 és 
reggel6óraközöttiórákéjszakaiidőnekszámítanak.
Ha Miklós több mint két órát dolgozott éjszaka, meg 

kell kapnia az éjszakai pótlékot. Ez rendszerint 25%. A 
fentemlítettellenőrzőhatóságokegyikesemfelelős
annak biztosításáért, hogy Miklós megkapja a túlórákért 
és éjszakai pótlékokért járó törvényes munkabérét. Ezt 
csak saját maga követelheti a munkáltatótól.

A Tanácsadó Központ támogatja Miklóst a bérigénylés 
bizonyítékainakelkészítésében.Ebbensegítasofőrkártya
másolata. Ez alapján Miklós fel tudja jegyezni a napi 
munkaidejét.AsofőrkártyabármelyDEKRA-irodában 
kiolvasható:

 https://www.dekra.de/de/standorte/

Miklós ingyenesen kiolvastathatja a kártyát a munkavé-
delmi hatóságoknál is:

 https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/
pdf/Arbeitsschutzbehoerden.
pdf?__blob=publicationFile

AdokumentáltmunkaidőalapjánaTanácsadóKözpont
segíthet Miklósnak a jogosult pénzösszeg kiszámításában, 
ésfelszólíthatjaamunkáltatót,hogyfizessen. Ha
a munkáltató önként nem fizeti ki a követeléseket, 
Miklósnak be kell perelnie a munkáltatót a Munkaügyi 
Bíróságon. Az eljárással kapcsolatos közelebbi információk 
a 2. fejezetben találhatók.

6

Illegális foglalkoztatás 
pénzügyiellenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Haatúlórákatnemfizetikki,amunkáltatólegtöbbször
nemfizettebeteljesmértékbenatársadalombiztosítási
járulékokat,ésmegsértetteaminimálbérrőlszóló
törvényt. Ezért Miklós bejelentheti az esetet az illegális 
foglalkoztatáspénzügyiellenőrzésének(FKS),anémet
vámhatóság egyik osztályának. A hely címe megtalál-
ható itt:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html

Az FKS megkezdheti a vizsgálatot és megbüntetheti a 
munkáltatót.Ezajövőbenelriaszthatjaamunkáltatókat
ahasonlójogszabálysértéstől,ésmegvédhetiatöbbi
kamionsofőrt.

https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++10920106-42a9-11e6-af2b-52540059119e
https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++10920106-42a9-11e6-af2b-52540059119e
https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++10920106-42a9-11e6-af2b-52540059119e
https://www.verdi.de/++file++5b3a048caf08983ff5cb6817/download/Beitrittserklaerung-ungarische-Sprache.pdf
https://www.verdi.de/++file++5b3a048caf08983ff5cb6817/download/Beitrittserklaerung-ungarische-Sprache.pdf
https://www.verdi.de/++file++5b3a048caf08983ff5cb6817/download/Beitrittserklaerung-ungarische-Sprache.pdf
https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.dekra.de/de/standorte/
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
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Munkabaleset

Példa 
Stipobalszerencsés!Roomboy-ként(szobafiú)dolgozik.Éppújmunkát
találtegyszállodában,ésnemsokkalkésőbbbalesetetszenvedett,ami
miatt már nem tud dolgozni. Feladatai közé tartozik a szobák takarítása 
mellettamunkaeszközökelőkészítéseésamunkakocsikfelszereléseis.
Minden nap palackokat kell feltöltenie egy igen irritáló tisztítószerrel egy 
kannából.Néhánynappalezelőttészrevette,hogylyukasakannatömlője.
Ez miatt tegnap Stipo szemébe került az irritáló anyagból. Bár azonnal 
kiöblítetteaszemétvízzel,megsérült,ésaliglát.Miutánaszállodaifőnök
megtudta az esetet, kapott egy felmondólevelet. Stipo ezt igazságtalannak 
tartja. Hogyan járjon el Stipo ebben a helyzetben?
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Munkabaleset

1

Baleseti orvos 
(Durchgangsarzt)
Stipo-nakmindenekelőttazonnaliorvosiellátástkell
kapnia. Ezért orvoshoz kell fordulnia, vagy hívnia kell a 
mentőket.Amunkahelyiésamunkaközbenibalesetek
munkahelyi balesetnek számítanak. Speciális orvos 
felelősanémetországimunkabalesetekért:Azúgyne-
vezett baleseti orvos. Stipo-nak fel kell keresnie ezt az 
orvost. Stipo itt találja a legközelebbi baleseti orvost:

 https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-
flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-
INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.
tfId=partner-task-flow

Vagy megkérdezheti munkáltatóját, hol található a leg-
közelebbi baleseti orvos. Kórházba is mehet, és elmond-
hatja, hogy munkahelyi balesetet szenvedett. Általában 
minden kórházban jelen van baleseti orvos.

Ha Stipo baleseti orvos helyett más orvoshoz megy, 
feltétlenül meg kell említenie, hogy munkahelyi balese-
tet szenvedett. Az orvosnál Stipo-nak fel kell mutatnia 
betegbiztosítási kártyáját.

2

Munkaadó
Fontos, hogy Stipo írja le a baleset minden részletét: 
Dátum,időpont,lefolyáséstanúk.Ezekazinformációk
későbbfontosaklehetnek,pl.haabiztosítónakkérdései
merülnek fel. Stipo-nak haladéktalanul tájékoztatnia 
kellmunkáltatójátamunkahelyibalesetről.Amunkál-
tató köteles nyilvántartani az üzemben bekövetkezett 
minden munkahelyi balesetet. Ha Stipo a munkabaleset 
következtében három napnál tovább munkaképtelenné 
válik, akkor a munkáltató köteles három napon belül 
jelenteniabalesetetafelelősszakmaiszövetség felé. 
Stipo-nak meg kell kapnia a baleseti jelentés másolatát 
a munkáltatótól, joga van hozzá.

Ha Stipo nem kapja meg a baleseti jelentés másolatát 
a munkáltatótól, és arról sem kap információt, hogy 
melyik szakszervezethez érkezett a bejelentés, akkor 
ellenőrizniekell,hogyamunkáltatóvalóbanjelentet-
te-e a munkahelyi balesetet. Ezt az információt a szakmai 
egyesülettőlszerezhetibetelefonon,személyesen
vagy a Migránsok Tanácsadó Központjának támoga-
tásával.Stipomunkáltatójanemfelelősazegészség-
károsodásért és annak következményeiért. Nem kell 
Stiporészérekártérítéstvagyfájdalomdíjatfizetnie.Más

lenne a helyzet, ha a munkáltató szándékosan okozta 
volna Stipo munkabalesetét, ez azonban jelen esetben 
nem így volt. Stipo-nak a munkahelyi baleset miatt 
követelései vannak a törvényes baleset-biztosítással 
szemben.

3

Ügyvéd/Munkaügyi 
Bíróság
Különösen kemény csapás volt számára, hogy Stipo-t 
azonnal elbocsátották a munkahelyi baleset után. Saj-
nos Stipo csak rövid ideje dolgozott a szállodában. A 
munkaviszonyelsőhathónapjábankönnyenfellehet
mondani a foglalkoztatottaknak. Ez miatt nem áll fenn 
a munkahelyi baleset után sem különleges védelem az 
elbocsátás ellen.

Afelmondásazonbannemlehetsemrosszhiszemű,
vagyerkölcsbeütköző.Annakamegítélésénekazérde-
kében, hogy Stipo esetében ez így történt-e, Stipo-nak 
tanácsot kell kérnie egy munkajogra szakosodott ügy-
védtől.Ezutáneldöntheti,hogyaMunkaügyiBíróságon 
akar-e eljárni az elbocsátás ellen. Három hete van erre.

Stipo ezért a tanácsadásért az ügyvédnél tanácsadói 
díjtámogatástigényelhet.Stipoakövetkezőkérelmet 
nyújthatja be lakóhelye szerinti Kerületi Bírósághoz:

 http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_
von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

 Stipo a tanácsadói díjtámogatás űrlapját a mel-
lékletben, a XI. függelék 111. oldalán találja.

Ha a tanácsadói díjtámogatást jóváhagyják,  Stipo-nak 
nemkellmegfizetnieatanácsadásértjárójogi
költségeket.

A Munkaügyi Bíróságok joghatósága a vállalat székhelye, 
illetve a munkahely szerinti. Stipo esetében ez a követ-
kezőketjelenti:Megkellnéznie,hogymelyikMunkaügyi
Bíróságfelelősazértahelyért,aholaszállodatalálható,
és ott kell benyújtania panaszát. Ha a szálloda üzemel-
tetőjeamunkahelyétőleltérőcímmelrendelkezik,
akkor Stipo keresetet nyújthat be az ottani Munkaügyi 
Bírósághoz.

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile
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4

Szakmai egyesület
Stipo alkalmazottként biztosított a törvényes baleset-biz-
tosítónál. A törvényes baleset-biztosítás támogatói a 
szakmai egyesületek és a balesetbiztosítási pénztárak. A 
szakmai egyesületek ágazatokra oszlanak:

 Stipo a szakmai egyesületek listáját a mellékle-
tekben a XII. függelékben, a 114. oldalon találja.

A szakmai egyesületek mellett vannak olyan balesetbiz-
tosítási pénztárak is, amelyekben a közszolgálati alkal-
mazottak baleset-biztosítással rendelkeznek:

 www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.
jsp

 Stipo a balesetbiztosítási pénztárak listáját a 
mellékletekben a XIII. függelékben, a 116. 
oldalon találja.

Stipo egy szálloda alkalmazottja. Az élelmiszer- és ven-
déglátóipar szakmai egyesülete az illetékes ebben az 
esetében. Ha a feljelentése oda beérkezik, a szakmai 
egyesületellenőrzi,hogybalesetemunkahelyibaleset 
volt-e. Stipo az eredményt írásbeli értesítés formájában 
kapja meg. Ha a balesetet munkahelyi balesetként 
ismerikel,akkorbaleset-biztosításiteljesítésbőlrésze-
sül. Hakiderül,hogyamunkáltatónemjelentettebea
balesetet, Stipo-nak saját magának kell bejelentenie az 
űrlapsegítségévelabalesetetaszakmaiegyesületfelé.
EgyMigránsTanácsadóKözpontsegíthetnekiazűrlap
kitöltésében:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Munkabaleset esetén Stipo az alábbi juttatásokra 
jogosult:

orvosi kezelés és rehabilitáció; sérülési ellátás: Az alapdíj 
80%-a a betegbiztosítón keresztül kerül kifizetésre 
legfeljebb78hétig;Gondozásitámogatás:Akkorfizetik,
haStipo-nakjelentőskülsősegítségrevanszüksége
abalesetetkövetően;csökkentmunkaképességesetén:
Ha Stipo a baleset következtében már nem tud úgy 
dolgozni, mint korábban, nyugdíjat vagy egyszeri 
végkielégítést kérhet; visszatérés a munkához: A mun-
káltatóifelelősségbiztosítóegyesületsegítiStipo-t,
például a szakmai alkalmazkodásban, képzéssel és 
munkahely-közvetítéssel.

Stipo kezelése és a rehabilitáció sok ideig tarthat. 
Németországban is megteheti, de joga van visszatérni 
a hazájába Horvátországba, és ott folytathatja a kezel-
tetését. Ebben az esetben a német baleset-biztosítás 

viseli a további kezelés költségeit. Ahhoz, hogy 
ez alapján Horvátországban kezeltethesse magát, 
 Stipo-nak szüksége van egy DA 1 igazolásra, amelyet a 
szakmai egyesület állít ki, és amelyet Stipo-nak szemé-
lyesen megküldenek, vagy eljuttatják egy horvátországi 
kapcsolattartó irodának.

Stipo továbbra is kaphat sérülési ellátást Németország-
tólHorvátországban.ElutazáselőttStipotájékoztatjaa
szakmai szövetséget és a betegbiztosítást, hogy feladja 
németországilakóhelyét,illetvetájékoztatjaőketahor-
vátországiújcíméről.

5

Üzemi tanács 
Az üzemi tanácsok fontos kapcsolattartó pontok a 
munkavédelmi joggal kapcsolatos problémák esetén is. 
Stipo-nakkikellderítenie,hogyaszállodábanműködik-e
üzemitanács.Azüzemitanácsfelelőstöbbekközötta
munka- és egészségvédelemért, ezért a baleset körül-
ményeirőlkelltájékoztatástkellkapnia.Ezahhozvezethet,
hogyavállalatóvintézkedéseketteszajövőbenazilyen
munkahelyibalesetekmegelőzéseérdekében.

6

Munkavédelmi Hivatal 
(Arbeitsschutzbehörde)
A németországi munkavédelmi hatóságok, valamint a 
szakmaiegyesületekközösenfelelőseka munkavédelmi 
joggal kapcsolatos szabályozások felügyeletéért, és a 
munkahelyibalesetekmegelőzéséért.

A munkavédelmi hatóságok automatikusan értesülnek 
munkahelyi baleset esetén, ha a munkáltató jelenti a 
balesetet. Ha a munkáltató ezt nem teszi meg, Stipo 
saját maga is értesítheti a munkavédelmi hatóságokat 
abalesetkörülményeirőlannakérdekében,hogyelle-
nőrizhessékaműködést,aberendezésekállapotátésa
munkahelyi biztonságot, és kifogásolhatnak bármilyen 
biztonsági hiányosságot. Stipo itt találja a munkavé-
delmi hatóságok címét:

 www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

 Stipo a baleseti bejelentés űrlapját a mellékletben, 
a XIV. függelék 120. oldalán találja.

http://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp
http://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
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Táppénz 

Példa 
Május 1-jén Ewa raktári asszisztensként kezdett dolgozni egy szuper-
marketben.Háromhónapospróbaidőbenállapodtakmegvele.Május
16-ánEwa-nakigenerőshátfájásavolt,ezértnemmentdolgozni,
hanemakórházbamentazügyeletre. Ewa-tbefektettékakórházba. A
kórházbanvalótartózkodássoránkiderült,hogygerincműtétérelesz
szükség, valamint több hónapos rehabilitációra. Ez azt jelenti, hogy Ewa 
hosszúideignemtudmajddolgozni. SzívesentérvisszaLengyelor-
szágba, és ott folytatja a kezeltetést, hogy családja támogatását élvez-
hesse. Négy hetes betegszabadság után június 30-i hatállyal felmondási 
értesítést kap munkáltatójától. 

Ewa aggódik a megélhetése, a betegbiztosítása és az orvosi ellátásának 
finanszírozásamiatt.CsakrövididejetartózkodikNémetországban,az
elsőmunkájaittvoltaszupermarketben,ésaztolvasta,hogyNémetország-
banaszociálisjogokcsakötévutánérvényesíthetők.Nemtudja,hogy
betegség esetén jogosult-e bármire.



41

Táppénz 

1

Munkaadó
Ewa-nak május 16-án tájékoztatnia kell a munkáltatót 
arról, hogy beteg, és nem tud dolgozni jönni. Amint 
megtudja,hogymennyiideigleszmunkaképtelen,erről
szintén tájékoztatnia kell a munkáltatót. A vállalatok 
eltérőenszabályozzákazértesítésmódját(pl.telefonon,
faxon).Amunkaszerződésben gyakran kifejezetten sze-
repel,Ewa-nakutánakellnéznie.Haaszerződésében
errőlnemesikszó,akkorEwa-nakúgykellelküldenie
azértesítést,ahogyanegyszerűenigazolnitudjaabeér-
kezést, például a munkáltató hivatalos faxszámára vagy 
e-mail címére.

Ewa-nak bizonyítania kellamunkaképtelenségét.Erről
a kórházban vagy munkaképtelenségi igazolást, vagy 
fekvőbetegigazolástkap,amelyeteredetibenátkell
adnia a munkáltatónak. Ewa készítsen másolatot az 
igazolásról,ésőrizzemegadokumentumaiközött.

Amunkáltatóalapvetőenkötelestovábbraiskifizetni
aztateljesbért(bérfizetéstovábbifolyósítása),amelyet
Ewa keresett volna, ha egészséges lett volna a betegség 
első6hetében.Ezakötelezettségazonbancsakamun-
kaviszonyelsőhónapjautánkeletkezik,éscsakaddig
állfenn,amígamunkaszerződéstart.Ezaztjelenti,
hogy munkáltatója a bérfizetés további folyósítását 
csak a munkaviszonyának második hónapjától, azaz 
06.01-tőlbiztosítja.Ewaszerződésejúnius30-igszól,
és a munkáltatónak ezért csak június 30-ig kell folytatnia 
amunkabérkifizetését.Május16-tólmájus31-igEwa
táppénzre jogosult a betegbiztosítójától. Amíg Ewa nem 
nyújtottabeamunkaképtelenségrőlszólóeredetiiga-
zolást a munkáltatónak, addig annak nem kell tovább 
fizetnieamunkabérét.HaEwakésikakeresőképtelen-
ségi igazolás benyújtásával, ez nem ok arra, hogy meg-
tagadjaabérfizetéstovábbifolyósítását.Amunkáltatóa
próbaidőalattkéthetesfelmondásiidővelmondottfel
Ewa-nak. A betegség alatti felmondás Németországban 
alapvetőenmegengedett,kivéve,haerkölcsbe ütköző, 
és ezért megengedhetetlen. Ennek azonban ebben az 
esetben nincs nyoma.

2

Betegbiztosítás/kezelés 
Németországban
Akórházikezeléskezdetétől-tehátmájus16-tól-Ewa
jogosult táppénzre a betegbiztosítótól. A táppénz Ewa 
bruttó jövedelmének 70%-a. Ewa számára számítják ki 
ésfizetikiautomatikusanatáppénzt.Ewa-naktáppénz
iránti kérelmet kell benyújtania a betegbiztosítójához. 
Alapvetőenakéreleminformális,ígyelegendő,haEwa
például e-mailt küld a betegbiztosítónak. Táppénzt május 
31-igkap.Június1-jétőltovábbraisamunkáltatójától
kapja a munkabért, ez alatt a táppénzét felfüggesztik. 
Július1-tőlnemkaptovábbifizetéstamunkáltatótól,
és akkor is jogosult táppénzre a betegbiztosítótól.

Ewa mindaddig kaphat táppénzt, amíg ismét munkaké-
pesnemlesz.Táppénztlegfeljebbmásfélévigfizetnek.
Akiutaláselőfeltétele,hogyEwaidőbenmeghosszab-
bítja az orvosnál a táppénz-jogosultságát, és benyújtja 
aztabetegbiztosítónak.Azidőbenaztjelenti,hogy
Ewa-naklegkésőbbazelsőkeresőképtelenségiigazolás
utolsónapjátkövetőmunkanaponmegkellhosszab-
bíttatniaabetegszabadságátazorvosával:Haazelső
betegszabadságpéntekenvégetér,akövetkezőigazolást
hétfőnkellkiállítani.Ebbenazesetbenaszombatnem
számít munkanapnak. Az igazolásoknak hiányosság 
mentesnek kell lenniük.

Ha Ewa a foglalkoztatás véget értével, június 30-án 
elmulasztjaahatáridőt,mégvanegyhónapjaarra,hogy
elmenjenorvoshoz,ésbeszerezzeakeresőképtelenségi
igazolást. Ez egy olyan szabályozás, amely megvédi Ewa-t, 
hogy ne veszítse el a betegbiztosítás alapját.

A táppénz-jogosultságot hét napon belül meg kell 
kapniaabetegbiztosítónak.Ahatáridőbetartásához
elegendőatanúsítványte-mailbenvagyfaxonelküldeni
az egészségbiztosító részére. Az eredetit utólag be kell 
nyújtani. Szükség esetén Ewa-nak bizonyítania kell, 
hogyakeresőképtelenségiigazolástidőbenmegkapták.
Ezértgyőződjönmegarról,hogyrendelkezikezzel
bizonyítékkal, például a fax küldési jelentésével.

Amíg Ewa táppénzben részesül, addig ingyenesen 
biztosított a betegbiztosítónál.
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3

Jobcenter
A betegség miatt Ewa-nak nincs megélhetési jövedelme. 
Apénzevalószínűlegnemelegendőamegfelelőéletvi-
telhez. Ezért lehetséges, hogy Ewa ebben a helyzetben 
jogosult a munkanélküli segély II-re (ALG II).

Bár csak két hónapig volt Németországban alkalmazott, 
akaratlanul vesztette el az állását. Ewa-nak meg kell 
szereznie a Szövetségi  Munkaügyi Központtól a kény-
szerűmunkanélküliségigazolását,ésbekellnyújtania
a Jobcenterhez. Így hat hónapra jogosult a szabad 
költözésre, ami azt jelenti, hogy a tartózkodása Német-
országbantörvényes.Ezidőalattkaphatmunkanélküli
segély II-t, feltéve, hogy megfelel az ellátási követel-
ményeknek (többek között segítségre van szüksége, 
nincsfigyelembevehetővagyona).Ebbenazesetbenöt
év állandó tartózkodásra nincs szükség ahhoz, hogy a 
Jobcentertőlellátáshozjusson.

Ewa a lakónegyed Jobcenterében igényelheti a munka-
nélkülisegélyII-t.Akérelmezésiűrlapokatakérelem
benyújtásakor kapja meg Ewa. Ezek az alábbi linken is 
megtalálhatók:

 https://www.arbeitsagentur.de/datei/Antrag-
ALGII_ba015207.pdf

A Jobcenternek írásos értesítéssel kell döntenie Ewa 
kérelméről,amelybenindokolniakelladöntésokait.

A Migráns Tanácsadó Központ segíthet Ewa-nak a kére-
lemhezszükségesűrlapokkitöltésében.Ewaakereső-
motor segítségével megtalálja a legközelebbi tanácsadó 
központot:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Esetében az ALG II-re való jogosultság hat hónapra 
korlátozódik. Hat hónap letelte után kapcsolatba léphet 
hazájailletékeshatóságaival,ésellenőrizheti,hogy
jogosult-e ott szociális ellátásokra.

4

Betegbiztosítás/kezelés 
külföldön
Ewa visszamehet Lengyelországba, és ott kaphat táp-
pénzt Németországból. Amíg táppénzben részesül, 
addig továbbra is biztosított a betegbiztosítónál annak 
ellenére, hogy feladta a németországi lakóhelyét. Ewa 
folytathatja az orvosi kezelést és a rehabilitációt Len-
gyelországban. A Lengyelországból származó orvosi 
igazolásokegyenértékűekaNémetországbankiállított
igazolásokkal, és az eredetit be lehet nyújtani a német 
betegbiztosító társasághoz. A betegbiztosító nem köve-
telhetimegEwa-tól,hogyfordíttassaleakeresőképte-
lenségi igazolásokat. Ezeket a betegbiztosítónak saját 
költségén kell lefordíttatnia.

 Figyelem!Akeresőképtelenségiigazolás kül-
földrőltörténőbenyújtásáhozakiállításnapjától
számítotthétnaposhatáridőtisbekelltartani.
Bármilyen késedelem, még akkor is, ha az a posta 
miatt következik be, Ewa terhére történik. Ahhoz, 
hogy Ewa teljes mértékben ki tudja használni a 
lengyelországiorvosiellátáselőnyeit,azeurópai
egészségbiztosításikártyájanemelegendő.

Ewa-nakezértazelutazásaelőttkérelmezéstkell
benyújtania az S1 nyomtatványon (korábbi 106-os nyom-
tatvány) a betegbiztosító felé. Ez kiterjesztett biztosítási 
fedezetet biztosít számára, és Lengyelországban orvosi 
ellátásban részesülhet, mintha ott lenne biztosítva.

InduláselőttEwa-nakgondolniakellarrais,hogyhoz-
zájárulást kérjen a betegbiztosítótól, hogy külföldön 
kaphasson betegellátást. Jogilag vitatott, hogy az uniós 
polgárok kötelesek-e erre. A vonatkoztatás nehézségei-
nek és késedelmeinek elkerülése érdekében azonban 
Ewa-nak indokolással kell benyújtania a kérelmet.

 Ewa példát talál az ilyen alkalmazásokra a mel-
lékletben a XV. függelékben a 121. oldalon.

Németországban lakóhellyel nem rendelkezve Ewa nem 
jogosult munkanélküli segély II-re. Ez a szolgáltatás 
nemvihetőátkülföldre.

https://www.arbeitsagentur.de/datei/Antrag-ALGII_ba015207.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/Antrag-ALGII_ba015207.pdf
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
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Kölcsönzött 
munkavégzés
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Munkaerő-kölcsönző/kölcsönvevőcégüzemi
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Kölcsönzött 
munkavégzés

Példa 
Marisamásfélévedolgozikegymunkaerő-kölcsönzőcégnél.60másik
portugálhozhasonlóanőisakezdetektőlfogvaegylogisztikaiközpont-
bandolgozik,aholőfelelősacsomagokfeladásratörténőelőkészítéséért.
Szeretiamunkáját.Azegyetlendolog,amimiattaggódik,azafizetés.
Annakellenére,hogyteljesmunkaidőbendolgozikaszerződéseszerint,
soha nem tudja, hány órát rendelnek hozzá egy hónapban, ezért nem 
tudja megtervezni a költségeit. Egyik-másik hónapban olyan kevés bért 
kap, hogy még a bérleti díjra is kölcsönt kell kérnie a családjától. Még ott 
van most az is, hogy a munkáltató közös megegyezéses felmondási szer-
ződésthelyezettMarisaésmindenolyanalkalmazottelé,akikugyanannyi
ideje dolgoznak ott, mint Marisa. Megígérte, hogy három hónap múlva 
újraalkalmazzaőket.Marisanemtudja,hogymittegyen.Hallotta,hogy
haőmagamondjafelamunkaszerződést,nemkapmunkanélkülisegélyt.
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Kölcsönzött munkavégzés

1

Munkaadó
Amimunkaidejétésmunkabérétilleti,amunkaszerző-
dése szerint Marisa heti 40 órában köteles a munkáltató 
rendelkezésére állni. A munkáltató kötelezte magát 
arra,hogyheti40órábanfoglalkoztatjaésfizetikiMarisát.
Ha nincs munkája Marisa számára, Marisának továbbra 
is joga van a teljes fizetéshez annak ellenére, hogy 
nem dolgozott. Ez az úgynevezett garantált bér. Ha a 
munkáltatónem40óráértfizetMarisának,hanemcsak
a ténylegesen ledolgozott órákért, akkor megszegi a 
munkajogi kötelezettségeit.

Ahhoz, hogy Marisa megkapja a garantált bérét, saját 
magának kell követelnie a munkáltatótól. Egyetlen 
hivatal sem teszi ezt meg helyette. Azonban a munka-
joggal foglalkozó Szakszervezeti Tanácsadó Központ-
hoz fordulhat, ahol további információkat kaphat a 
bérigényekről.

Marisa megtalálhatja a helyi tanácsadó központok 
címét az interneten:

Speciális munkajogi tanácsadó központok

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Marisa áttekintést kap valamennyi tanácsadó központról 
téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

A„Bérfizetéselmulasztása”című2. fejezet elmagya-
rázza, hogyan kérheti a munkabért a munkáltatótól.

Marisának nem muszáj, és nem is kellene aláírnia a 
felmondási megállapodást két okból:

(1) 18 hónapos munkaviszony után Marisát véglegesen át 
kell vennie a logisztikai központnak. A munkáltatója (a 
munkaerő-kölcsönzőcég)megpróbáljaeztkikerülnia
szerződésháromhónapratörténőfelfüggesztésével.

(2) Ha Marisa aláírja a munkaviszony közös megegye-
zésseltörténőfelbontásimegállapodást,nemcsakelve-
szítialogisztikaiközpontbatörténőátvétellehetőségét,
hanem arra is számítania kell, hogy legfeljebb három 
hónapig nem lesz jogosult a Szövetségi  Munkaügyi 
Központ munkanélküli segélyére.

2

Munkaerő-kölcsönző/
kölcsönvevőcégüzemi
tanácsa
Az olyan egyéni alkalmazottak, mint Marisa, nehezen 
tudnak önállóan érvényesülni a munkáltatóval szemben. 
Ebbőlacélbólsokvállalatnálazalkalmazottakáltal
választottüzemitanácsműködik,amelyavállalatteljes
munkaerő-gárdájánakazérdekeitképviseli.Haamunka-
erő-kölcsönzőcégnélnincsüzemitanács,akkorMarisa
felvehetiakapcsolatotabérbevevőüzemitanácsával
is, azaz a logisztikai céggel. Marisa számára a logisztikai 
központüzemitanácsafőkéntamunkahelyekkelkapcso-
latosügyekértfelelős,példáulamunkahelyiegészségvé-
delemértésbiztonságértvagyamunkaidőelosztásáért. 
A logisztikai központnak gondoskodási kötelezettsége 
is van Marisa és más kölcsönzött munkavállalók iránt. 
A logisztikai központ üzemi tanácsa nincs közvetlen 
hatássalakölcsönzőre(munkaerő-kölcsönzőcég)pél-
dául a garantált bérek kifizetése tekintetében. A gon-
doskodási kötelezettségre való hivatkozással azonban 
befolyásolhatja saját munkáltatóját annak biztosítása 
érdekében,hogyamunkaerő-kölcsönzőcégnélvesse
bemagát,hogymegfelelőenfizessékakölcsönzött
munkavállalókat.

https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
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3

A munkáltatóhoz közeli 
egyeztetőhivatal
Alegtöbbmunkaerő-kölcsönzőcégNémetországban
tagja az iparág két legnagyobb munkaadói szövetsége 
egyikének: Személyzeti Szolgáltatók Szövetségi Mun-
kaadói Szövetsége Bejegyzett Egyesület. (BAP) vagy 
NémetMunkaerő-kölcsönzőVállalkozásokSzövetsége
(iGZ). Az egyesületek képviselik tagjaik érdekeit, tárgyal-
nak a kölcsönzött munka ágazati bérmegállapodásra 
vonatkozófoglalkoztatásifeltételeiről,éselkötelezetteka
tisztességes munkakörülmények, a jogszabályok, valamint 
a munkavédelmi és etikai normák betartása mellett. 
Ezeket a cselekvési elveket a magatartási, illetve etikai 
kódextartalmazza.Marisaellenőrizhetimunkaszerző-
dését, hogy a munkáltatója a két egyesület egyikéhez 
tartozik-e. Ha így van, akkor abban az esetben Marisa 
kapcsolatbaléphetafelelősszövetséggel,ésottfelvá-
zolhatja az ügyét. A munkáltatói szövetség ez után köz-
vetíthet és megállapodást köthet, és megakadályozhatja 
amunkáltatótatovábbiszerződésszegésekben.

Haamunkaerő-kölcsönzőcégtagjaaziGZ-nek,Marisa
kapcsolatbaléphetakapcsolattartóésegyeztetőtestü-
lettel(KuSS)akövetkezőcímen:

kontakt@kuss-zeitarbeit.de 
vagy telefonon: 030 25762847

ABAP-nálnemhoztaklétreegyeztetőtestületet,de
ilyenesetekbencélszerűírásbanfelvenniakapcsolatot
a szövetséggel:

Személyzet-szolgáltatók Központi Munkaadói 
 Szövetsége Bejegyzett Egyesület (BAP) 
Universitätsstraße 2-3a 
10117 Berlin

4

Szövetségi Munkaügyi 
Központ (Bundesagentur 
für Arbeit)
A garantált bér visszatartása sérti a német polgári 
törvénykönyv (BGB) 615. paragrafusát, és az ideiglenes 
foglalkoztatásról szóló törvényt (AÜG) (11. §, 4. bekezdés, 
2. pont). Az a kísérlet, hogy megakadályozza az átvételt 
Marisa és más alkalmazottak átvételében, sérti az AÜG 
1. § (1b) bekezdésének rendelkezését.

Marisa bejelentheti ezeket a jogsértéseket a Munkaügyi 
Hivatal felé, amely engedélyt adott a munkáltatónak a köl-
csönzött munkavállalókra. Németországban három mun-
kaügyiügynökségfelelősazAÜG-engedélykiadásáért:
Nürnberg,KielésDüsseldorf.Az,hogymelyikirodafelelős,
attólfügg,hogyholtalálhatóakölcsönzőcégszékhelye: 

Ügynökség illetékes Kapcsolat

Munkaügyi Központ 
Nürnberg
90300 Nürnberg

Baden-Württemberg, 
 Bajorország, Rajna- vidék-Pfalz, 
Saar-vidék

Telefon: 0911 529-4343
Fax: 0911 529-4004343
Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de
hétfőtől-péntekig:8–13óráig/
pluszcsütörtök:13–16óráig

Munkaügyi Központ Kiel
24131 Kiel

Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, 
 Mecklenburg-Vorpommern, 
 Niedersachsen,  Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
 Schleswig-Holstein, Thüringen

Telefon: 0431 709-1010
Fax: 0431 709-1011
Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de
hétfőtől-péntekig:8–13óráig/
pluszcsütörtök:13–16óráig

Munkaügyi Központ 
Düsseldorf
40180 Düsseldorf

Hessen, Nordrhein-Westfalen Telefon: 0211 692-4500
Fax: 0211 692-4501
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
hétfőtől-péntekig:8–13óráig/
pluszcsütörtök:13–16óráig

mailto:kontakt%40kuss-zeitarbeit.de?subject=
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AfelelősMunkaügyiHivatalellenőrizhetiamunkáltatót
Marisa panasza alapján. Ha törvénysértést észlelnek, a 
munkaerő-kölcsönzőcégnekbírságrakellszámítania,
vagy akár meg is tilthatják, hogy tovább folytassa a 
munkaerő-kölcsönzésitevékenységet.Fontos,hogy
Marisa részletesen leírja a helyzetet a panaszlevélben, 
éscsatoljonbizonyítékokat,példáulamunkaszerződést 
ésafizetésiszelvényeket.

A Munkajogi Tanácsadó Központok segíthetnek egy 
ilyenpanaszelőkészítésében(lásdaz1.lépést).Amun-
káltatómegbüntetésénekesélyenő,hamásáldozatok
is csatlakoznak a panaszhoz. A panasz benyújtását köve-
tőenMarisarendszerintnemkapsemmilyeninformá-
ciótaMunkaügyiKözpontvizsgálatánakeredményéről.

5

Illegális foglalkoztatás 
pénzügyiellenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
A garantált bér visszatartása egyrészt sérti a minimálbér 
fizetésikötelezettségét,másrésztvisszatartjaatársada-
lombiztosítási járulékokat. Ez miatt Marisa panaszt is 
benyújthat be az illegális foglalkoztatás pénzügyi elle-
nőrzésefelé,amiacégellenőrzéséhezésbüntetéséhez
vezethet:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

6

Munkaerőtkölcsönvevő
cég
Ha Marisa több mint 18 hónapig dolgozik a logisztikai 
központban,akkoraközteésamunkaerő-kölcsönző
cégközöttimunkaszerződés érvénytelenné válik. Ezen 
a ponton automatikusan létrejön egy állandó munkavi-
szony Marisa és a logisztikai központ között.

 Vigyázat! Az új munkaviszonyban bizonyos hatá-
ridőkvisszaállnaknullára.PéldáulMarisacsak
hat hónappal az átvétel után kap jogi védelmet az 
elbocsátás ellen a logisztikai központban. A logisz-
tikaiközpontbanamunkaerő-kölcsönzőcégnél
valómunkavégzésbentöltöttmunkaidőtnem
veszikfigyelembe.

http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
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Színlelt 
önfoglalkoztatás

Tanácsadó központok
A Német Nyugdíjbiztosítás Elszámolóháza
Munkaügyi Bíróság
Betegbiztosító
Adóhivatal
Cégnyilvántartó Hivatal
IllegálisFoglalkoztatásPénzügyiEllenőrzése
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Színlelt 
önfoglalkoztatás

Példa 
RicardoOlaszországbólérkezett,ésképzettgipszkarton-szerelő.Képzett-
sége és sokéves szakmai tapasztalata ellenére nehezen talál állandó, teljes 
munkaidősállást.Legutóbbpróba-munkaszerződéstírtaláegyépítőipari
céggel.Egyhónapelteltévelafőnökeaztmondtaneki,hogyajövőben
csak„bejelentettvállalkozással”,azazönállóvállalkozókénttudjamajd
foglalkoztatni.EzértafőnökmárbejelentettegyvállalkozástRicardoszá-
mára.Ricardoreggel7-től16óráigugyanúgydolgozikminteddig,órán-
ként8eurótkap,ésafőnökemindennappontosanmegmondja,mitkell
tennie.Aztisellenőrzi,hogyRicardojólvégzi-eadolgát.Ricardonéhány
napjaelkaptaazinfluenzát.Afőnöketelefononközöltevele,hogynem
fogfizetninekiazelveszettnapokért.Mégrosszabb:Azorvosnáltettláto-
gatása során kiderült, hogy Ricardo már nem biztosított. Ricardo beszélt 
abarátaivalamunkahelyihelyzetéről.FigyelmeztettékRicardo-t,hogya
vállalkozókénttörténőegyüttműködésproblémákatokozhatazépítkezés
ellenőrzésesorán.Ricardoúgygondolta,hogyteljesenlegálisanalkalmazták.
Nem érti a helyzetét, és tisztázni szeretné a jogait.
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Színlelt önfoglalkoztatás

1

Tanácsadó központok
A vállalkozás regisztrálásával Ricardo hivatalosan 
önállóvállalkozóvá(ésiparűzővé)vált.Mintilyennek,
adószámot kellett volna kérnie az Adóhivataltól, és ki 
kellettvolnaszámlázniaamunkájátafőnökefelé.Köt-
niekellettvolnasajátbetegbiztosítást.Afőnökenem
fizetettRicardoutánsembeteg-,semnyugdíjbiztosítási
járulékot. A vállalkozók nem jogosultak sem erre, sem 
betegség esetén a bérek folyamatos kifizetésére, sem 
az ágazati bértábla szerinti bérre és szabadságra. 
Ricardo esetében azonban vannak arra utaló jelek, hogy 
ez nem valódi önfoglalkoztatás, hanem úgynevezett 
„színlelt önfoglalkoztatás”, tehát valójában még mindig 
azépítőiparivállalatalkalmazottja.Ellenkezőesetben
önálló vállalkozóként szabadon kell döntenie arról, 
kinek látja el a megbízásokat. Képesnek kell lennie 
arra, hogy maga határozza meg, mikor kell eljönnie az 
építkezésre,ésmikorkellelhagyniaazt.Afőnökenem
adhat utasításokat a munkájához, hogy hogyan végezze 
azt. Normál esetben Ricardo-nak saját szerszámokkal 
is rendelkeznie kell a munka elvégzéséhez. Ezek közül 
egyik sem igaz Ricardo esetében. Ezen kívül nem sza-
bad ugyanazt a munkát ugyanannál a munkáltatónál 
végeznielőbbmunkaszerződéssel, majd vállalkozóként. 
Ezértnagyonvalószínű,hogyRicardo-nakcsakszínlelt
vállalkozássalkellettvolnarésztvennie,devalójábanő
egy alkalmazott.

A helyzetének kezdeti értékeléséhez Ricardo használhatja 
a színlelt önfoglalkoztatás témakörében található 
számosellenőrzőlistaegyikét,amelyekmegtalálhatók
az interneten:

 https://www.handwerk-magazin.de/
scheinselbststaendigkeit/383/95/download

InformációkéréscéljábólazalapvetőhelyzetérőlRicardo
kapcsolatba léphet egy Munkajogi Tanácsadó Központtal:

Speciális munkajogi tanácsadó központok:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Ricardo áttekintést kap valamennyi tanácsadó központ-
ról téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Ott azt is megtudja, hogy hamis színlelt önfoglalkoz-
tatóként milyen jogai vannak. Egy tanácsadó központ 
azonbannemtudjakötelezőérvényűenmegállapítani,
hogy Ricardo látszólag színlelt önfoglalkoztató-e - azaz 
objektív szempontok szerint alkalmazott. Bizonyos 
intézmények jogosultak erre, mint például a Deutsche 
Rentenversicherung (Német Nyugdíjbiztosító), az Adó-
hivatalok és a Munkaügyi Bíróságok.

2

A Német 
 Nyugdíjbiztosítás 
Elszámolóháza
Ricardo munkavállalói státuszát a német nyugdíjbiztosító 
elszámolóháza által meghatározott társadalombiz-
tosításijárulékokterhelik.EzazEllenőrzőKözponta
személyek szociális biztonsági helyzetével kapcsolatos 
kérdések esetére. Ehhez Ricardo-nak ki kell töltenie egy 
űrlapot,amelyetletölthetaDeutscheRentenversicher-
ung(NémetNyugdíjbiztosító)webhelyről:

 Ricardo a társadalombiztosított munkavállaló-
ként történő megállapításhoz szükséges forma-
nyomtatványt a mellékletben, a XVI. függelék 
122. oldalán találja.

AzűrlapkitöltéséhezaTanácsadóKözpont:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

vagy a német nyugdíjbiztosító kapcsolattartója segíthet 
nekiazűrlapkitöltésében.EzutánRicardo-nakakövet-
kezőcímrekellbenyújtaniaakérelmet:

Deutsche Rentenversicherung  
Bund Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche  
Statusfragen 
10704 Berlin

A Deutsche Rentenversicherung (Német Nyugdíjbizto-
sító) elszámolóházának körülbelül négy hétre van szük-
ségeahelyzeteellenőrzéséhez.Ricardoezutánírásos
értesítést kap.

Haazelszámolóházmegerősíti,hogyRicardotényle-
gesen alkalmazottként és nem színlelt önfoglalkoz-
tatóként volt alkalmazva, akkor a munkáltatójának 
megkellfizetniemindenjárulékot(mindamunkáltató,
mind a munkavállaló után) a társadalombiztosítást, 
azaz az egészségügyi biztosítást, az ápolási biztosítást, 

https://www.handwerk-magazin.de/scheinselbststaendigkeit/383/95/download
https://www.handwerk-magazin.de/scheinselbststaendigkeit/383/95/download
https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
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a munkanélküliségi és a nyugdíjbiztosítást. Ez fontos 
például Ricardo öregségi nyugdíjra vagy munkanélküli 
segélyre való jogosultsága szempontjából. A járulékok 
kiszámításánakalapjaazépítőipariminimálbér.

Amennyiben Ricardo továbbra is a munkáltatója alkal-
mazásában marad, a munkáltató levonhatja a társada-
lombiztosításijárulékegyrészétamunkabérből,decsak
háromhavibérfizetésután,miutánanyugdíjbiztosítás
meghatározta a munkavállalói státuszát. A munkáltató 
pedigcsakolyanösszegűtársadalombiztosításijárulékot
vonhat le, amelyek meghaladják a havi letiltás-mentes-
ségi korlátot (2020-tól 1179,99 euró). A letiltás-men-
tességi korlát olyan összeg, amelyet  Ricardo-nak nem 
szabadlevonniabéréből,mivelezazösszegszükséges
a megélhetéséhez. Például, ha Ricardo nettó 1800 eurót 
keres, akkor 1179,99 euró védett marad. A munkáltató 
ezért legfeljebb 620,01 eurót vonhat le.

HaRicardomárnemdolgozikazépítőiparicégnél,a
munkáltatónemkövetelhetimegtőleezeketajárulékokat.
Ebben az esetben a társadalombiztosítás felé be kell 
fizetnieateljesbiztosításijárulékot,azazamunkáltató
és a munkavállaló részét is.

3

Munkaügyi Bíróság 
(Arbeitsgericht)
Ricardo tényleges alkalmazottként, aki csak színlelt 
önfoglalkoztatónaktűnik,amunkaviszonykezdetén
rendelkezetta„normál”munkavállalójogaival,bele-
értve a bruttó 15,40 eurós szakmunkásokra vonatkozó 
ágazati bérmegállapodás szerinti minimálbérét is, (nyu-
gat, 2020. október), valamint a betegség esetén a bérek 
folyamatoskifizetéséhezvalójogával.

Főnökenemismerielazelszámolóházdöntésétésaz
ebbőleredőjogokat,ésnemhajlandóezeketRicardo,
mint önálló vállalkozó részére biztosítani. Jogai érvé-
nyesítése érdekében Ricardo perelhet a Munkaügyi 
Bíróságon a munkaviszony meghatározása érdekében. 
Csak így tudja érvényesíteni a jogait. Az eljárással kap-
csolatos információk a 2. fejezetben találhatók.

4

Betegbiztosító
Feltehetőenszínleltönfoglalkoztatóként-ésígy
munkavállalóként - Ricardo-nak joga van a munka-
adóján keresztül betegbiztosítást kötni. A helyzetének 
tisztázása azonban több hétig is eltarthat. Ricardo 
erreazidőrenemrendelkezettbetegbiztosítással.A
betegbiztosítóerreazidőszakrajárulékokatésmagas
késedelmi pótlékokat számíthat fel számára, mivel 
tisztázatlan a betegbiztosítási állapota. Ez miatt aján-
lott, hogy Ricardo tájékoztassa az egészségbiztosítót 
azönfoglalkoztatásmegkezdéséről,éscsatlakozzonaz
önálló vállalkozók önkéntes betegbiztosításához. A 
legalacsonyabb betegbiztosítási járulék jelenleg kb. havi 
150 eurót tesz ki.

Németország-szerte léteznek helyek, amelyek akut 
esetekben orvosi ellátást nyújtanak a betegbiztosítással 
nemrendelkezőszemélyekszámára.Ezazellátásazon-
ban a minimálisra korlátozódik, és semmiképpen sem 
előnyösebb,mintazegészségbiztosítóhoztörténőbeje-
lentkezés. Ricardo a Szociális Tanácsadó Központoktól 
kaphatpontosinformációkatazilyenhelyekről:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Ha az egészségbiztosító megállapítja, hogy Ricardo 
valójában színlelt önfoglalkoztató volt, akkor a munkál-
tatójánakkellmegfizetnieabetegbiztosításijárulékokat.
Ricardo részére ekkor visszatérítik a már befizetett 
járulékokat.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se


53

Színlelt önfoglalkoztatás

5

Adóhivatal (Finanzamt)
Mindenesetre Ricardo-nak be kell jelentenie jöve-
delmét az Adóhivatal felé. Utólag adószámot kell 
kérnie, és számlát kell kiállítania munkáltatója felé a 
munkateljesítményéről.

A vállalkozás nyilvántartásba vételével hivatalosan önálló 
vállalkozóként köteles adóbevallást benyújtani a követ-
kezőévben.HaRicardoeztnemteszimeg(időben),kése-
delmi büntetésre vagy akár pénzbírságra is számíthat. 
Megbecsülik azt az adót, amelyet  Ricardo-nakfizetnie
kell.Ezkedvezőtlenlehetszámára.

Ha az Adóhivatal be tudná bizonyítani Ricardo munkál-
tatójának, hogy szándékosan vagy meggondolatlanul 
nemfizettemegazadótabéreután,akkoramunkálta-
tónakkellenemegfizetnieazadótRicardoután.Ehhez
Ricardo-nak tanácsot kellene kérnie egy speciális iro-
dától, adótanácsadótól vagy egy adójogra szakosodott 
ügyvédtől.

 

6

Cégnyilvántartó Hivatal
Amint az elszámolóház megállapította, hogy Ricardo 
színlelt önfoglalkoztató volt, akkor a vállalkozói tevé-
kenysége is véget ér. Ez azt jelenti, hogy Ricardo-nak ezt 
követőenlegkésőbbkikelljelentenieavállalkozását.
Enneklegjobbmódjaazalábbiűrlaphasználata:

 Ricardo a cégbejegyzési kérelmet a mellékletben 
a XVII. függelékben, a 129. oldalon találja.

7

Illegális  foglalkoztatás 
pénzügyiellenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Aszínleltönfoglalkoztatásbüntetendő.Ricardofőnöke
bűncselekménytkövethetettel,mertnemfizetett
beteg-, a nyugdíj- és társadalombiztosítási járulékot. 
Ricardoezértjelenthetiőtazillegálisfoglalkoztatás
pénzügyiellenőrzéséértfelelősirodábanazépítőipari
vállalat székhelyén. Az illegális foglalkoztatás pénzügyi 
ellenőrzéseolyanhatóság,amelyellenőrziamunkál-
tatókat, és többek között azt is vizsgálja, hogy megfe-
lelőenfizetik-eamunkavállalóktársadalombiztosítási
járulékait.

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html

Afőnökötpénzbírsággalvagyakárszabadságvesztéssel
is büntethetik.

Mielőtteztmegtenné,Ricardo-naktanácsotkellkérnie
együgyvédtől,mertfennállannakaveszélye,hogyaz
illegálisfoglalkoztatáspénzügyiellenőrzéseisfelülvizs-
gálhatja a tetteit, és eljárást indíthat ellene.

Ricardo személyesen felveheti a kapcsolatot az illegális 
foglalkoztatáspénzügyiellenőrzésével,feljelentéstés
nyilatkozatot tehet. Amennyiben ez nem lehetséges, 
online is tehet bejelentést:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

AzFKS-nekalehetőlegtöbbinformációravanszüksége
az ügy hatékony felülvizsgálatához és feldolgozásához. 
Ezért Ricardo-nak tájékoztatást kell adnia a munkavi-
szonyidőtartamáról,anapimunkaidőről,akapottössze-
gekről,tanúkról.stb.

https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Illegális foglalkoztatás

Példa 
Dona Victoria egy kolozsvári (romániai) faluból utazott Németországba. 
Florin állásajánlata megérte a hosszú utat: Papírmunka egy németországi 
húsüzemben, szervezett utazás, szállás a munkáltatónál, és nem utolsó 
sorbanhavi1200eurónettófizetés.Ahelyszínenkiderült,hogyegynagy
húsgyártó cégnél fog dolgozni, amelynek a konzervjeit még Romániában 
is értékesítik.

Florinaszülőfalujábanismerkedettmegvele,aholazegyházközségen
keresztül keresett munkavállalókat. Németországban Florin odaadta Dona 
Victoria-nak a munkaigazolványát, megmutatta a szállást és elmagyarázta 
nekiamunkát.Ővoltazis,akiahónapvégénmindigkészpénzbenátadta
Dona Victoria-nak a munkabért. Dona Victoria azonban nem kapott írásos 
munkaszerződést.Sohanemkapfizetésielszámolástvagyegyébdoku-
mentumokat sem Florintól. Nem tudja, hogy biztosított-e, és fordulhat-e 
orvoshoz.MegkérdezteFlorintaszerződésrőlésabetegbiztosításról,de
nem járt sikerrel. Azon gondolkodik, hogy legálisan dolgozik -e.
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1

Munkaadó
Németországbanamunkáltatókötelesírásbanmegerő-
síteni a munkavállaló foglalkoztatási feltételeit (beleértve 
adíjazást,amunkaidőt,aszerződésidőtartamát,stb.).
Ezáltalábanegymunkaszerződésbentörténik. A mun-
káltatónakerreamunkavégzéskezdetétőlszámítvaegy
hónap áll rendelkezésére. 

Általábanmindenmunkavállalóírásosmunkaszerző-
dést kap. Az, hogy Dona Victoria ezt nem kapta meg, 
nem jelenti azt, hogy illegálisan foglalkoztatják. Az, 
hogy egy munka legális-e, attól függ, hogy a munkáltató 
bejelentette-etársadalombiztosításra,ésfizet-eutána
társadalombiztosítási járulékot. A társadalombiztosítási 
járulékokatlekellvonniamunkabérbruttóösszegéből.

A társadalombiztosítási járulékok kiszámítása:

1.200 € netto = kb. 1.650,63 € brutto 
Florinnakabruttó1650,63euróösszegbőlkellfizetnie
a társadalombiztosítási járulékokat.

Azírásosmunkaszerződésnélkülimunkaviszonyazonban
nem tipikus, és annak jele lehet, hogy Florin nem jelen-
tettebeőtmegfelelőenatársadalombiztosítás felé. 
Az sem tiltott önmagában, hogy készpénzben fizeti ki 
részére a munkabérét. A gyakorlatban ez azonban ritkán 
fordulelő,ésazillegálisfoglalkoztatásjeleislehetDona
Victoria számára.

A helyzet tisztázása érdekében Dona Victoria-nak meg 
kell kérnie Florint, hogy adja oda neki az írásos munka-
szerződést.Atársadalombiztosításiregisztrációsigazolást
iselkellkérnie.Amunkáltatónakamunkabérelsőbefi-
zetésével,delegkésőbbhathéttelamunkamegkezdése
utánberegisztrálniakellőtatársadalombiztosítónál.

Németországban a társadalombiztosítási regisztráció 
a betegbiztosítón keresztül történik. Florinnak tehát 
be kell jelentenie az összes, biztosításra vonatkozó 
adatot Dona Victoria-ról a betegbiztosító felé. Ha még 
soha nem dolgozott Németországban, Florinnak meg 
kell kérdeznie Dona-t, hogy melyik betegbiztosító 
társaságnál szeretné magát biztosíttatni. Ha külföldi 
munkavállalókelőszörkezdenekeldolgozniNémetor-
szágban, munkáltatóik gyakran kérdés nélkül választják 
ki részükre a betegbiztosítót. Ez nem helyes, de igen 
gyakranelőfordul.EbbenazesetbenFlorinnakmeg
kell mondania Dona Victoria-nak, hogy melyik beteg-
biztosítónáljelentettebeőt.

2

Betegbiztosító
A bejelentés után a betegbiztosító megküldi Dona 
 Victoria részére azt a biztosítási kártyát, amellyel orvos-
hoz fordulhat. Amennyiben nem kap biztosítási kártyát 
annak ellenére, hogy biztosítást választott, felveheti a 
kapcsolatot a betegbiztosító társasággal, és megkérdez-
heti,hogyvalóbanbejelentették-eőt.Eztazinformációt
telefonon vagy személyesen is megkaphatja. A Migráns 
Tanácsadó Központ segíthet tisztázni ezt a kérdést:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Ha Dona Victoria-t nem Florin biztosította, akkor saját 
magánakkellbetegbiztosítástválasztania.Elegendő,ha
tájékoztatja a betegbiztosítót arról, hogy társadalombiz-
tosítási járulékkal terhelt munkát vállalt.

Az összes betegbiztosító társaság listája megtalálható 
ezen a weboldalon:

 https://www.krankenkassen.
de/gesetzliche-krankenkassen/
krankenkassen-liste/

Abetegbiztosítókajánlataieltérőek.Abiztosítóknak
különbözőbónuszprogramjaikéskiegészítőszolgálta-
tásaik vannak. A tanácsadás formái is különböznek egy-
mástól (személyesen a helyszínen, telefonon, e-mailben). 
Egyesbetegbiztosítótársaságokkülönbözőidegennyelve-
ken nyújtanak tanácsot. Dona Victoria nem változtathatja 
megegyszerűenbármikoraztabetegbiztosítótársaságot,
amelyhez csatlakozik. Emiatt alaposan tájékozódnia kell 
azajánlatokról,mielőttbetegbiztosítótválasztana.A
MigránsTanácsadóKözpontoktámogatjákőtebben.

Dona Victoria-nak tájékoztatnia kell Florint a beteg-
biztosítójánakválasztásáról.HaFlorinnemfizetimega
társadalombiztosítási járulékot a kiválasztott betegbiz-
tosító társaságnak, a betegbiztosító ezt Florintól fogja 
behajtani. Ha Dona Victoria igazolni tudja, hogy munka-
viszonya áll fenn Florinnal, akkor a betegbiztosításban 
tapasztalható hiányt a betegbiztosító pénztárnak kell 
kiküszöbölnie. Ezért tájékoztatnia kell a betegbiztosítót 
a munkavállalóként végzett munkájáról különösen 
ezekről:mikorkezdteelamunkát,mennyifizetést
kapott,ésigazolásokatkellbenyújtaniaezekről.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
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3

Alvállalkozás
Ha Dona Victoria a Florinnal és az egészségbiztosítóval 
folytatottkonzultációtkövetőenmegállapítja,hogyFlorin
nemfizetettutánatársadalombiztosításijárulékot,akkor
felveheti a kapcsolatot a húskonzervek gyártójával, ahol 
a munkát végzi.

Németországbanahúsfeldolgozó,építőipari,valaminta
csomag- és futáriparban dolgozók különleges védelmet 
kapnak,haamunkáltatónemfizetettutánuktársada-
lombiztosítási járulékot. Bár a húsüzem nem közvetlen 
munkáltatója Dona Victoria-nak, társadalombiztosítási 
járulékotkellfizetnie,haFlorineztelmulasztotta.Florin
megbízójaként törvényileg köteles ezt megtenni (ún. 
alvállalkozói felelősség).

Dona Victoria a külföldi munkavállalók Szakszervezeti 
Tanácsadó Központjához fordulhat. Ott támogatást 
kap,hogyfelszólítsaagyárat,hogyfizessemegutánaa
társadalombiztosítási járulékokat.

Speciális Munkajogi Tanácsadó Központok:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Dona Victoria áttekintést kap valamennyi tanácsadó 
központról téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Agyárnakekkorfizetniekellatársadalombiztosítási
járulékokat,vagyutasítaniakellFlorint,hogyőfizesse
meg az esedékes járulékokat. A gyár azonban nem vállal 
felelősségetakkor,haFlorinbizonyítanitudja,hogymeg-
felelőenregisztráltaazalkalmazottait a társadalombiz-
tosításra. Ezt a papírt nevezik gyanút kizáró igazolásnak. 
Ebben az esetben azonban Florinnak továbbra is magá-
nakkellfizetnieajárulékokat.Számosiparágban(kivéve
ahúsfeldolgozást,azépítőipart,valamintacsomagoló-
és futári-szakágat) a munkavállalók társadalombiztosítási 
járulékaiértnemállfennalvállalkozóifelelősség.Aleg-
jobb, ha ügyvéd segítségével felszólítjuk a munkáltatót, 
hogyfizessemegtársadalombiztosításijárulékot.

4

Adóhivatal (Finanzamt)
Florin is köteles regisztrálni Dona Victoria-t az Adóhiva-
talnál,ésmegfizetniérteajövedelemadót.DonaVictoria
megkérdezheti az illetékes Adóhivatalt, hogy nyilvántar-
tásba vették-e. Ha kiderül, hogy a munkáltató ezt elmu-
lasztotta,ajövedelemadótutólagmegkellmegfizetni.
EzértDonaVictoriaésFlorinegyüttesenfelelősek.Az
adóhivataleldöntheti,kitőlkéribeajövedelemadóvisz-
szafizetését.DonaVictorianemtudottarról,hogyFlorin
nem jelentette le a jövedelemadót. Ilyen körülmények 
közöttazAdóhivataláltalábanelőszörFlorintólkéria
jövedelemadót. Az esedékes jövedelemadó megállapí-
tásának alapja a bruttó 1650,63 euró munkabér (a nettó 
1200,00euróbérfizetésalapjánszámítva).

5

Illegális foglalkoztatás 
pénzügyiellenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Azillegálisfoglalkoztatáspénzügyiellenőrzéseolyan
hatóság,amelyellenőrziamunkáltatókat,éstöbbek
közöttaztisvizsgálja,hogymegfelelőenfizetik-ea
munkavállalók társadalombiztosítási járulékait. Az FKS 
abbanarégióbanfelelősDonaVictoriaügyénekvizsgála-
táért, ahol Florin is bejegyezte a cégét.

Dona Victoria nem tudja, hol jegyezték be Florin cégét, 
ezért fel kell vennie a kapcsolatot a munkahelye szerint 
illetékes FKS-szel. A címet megtalálhatja az interneten:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Dona Victoria személyesen felveheti a kapcsolatot az 
FKS-szel, panaszt nyújthat be és nyilatkozatot tehet. 
Amennyiben ez nem lehetséges, online is megteheti a 
nyilatkozatot.

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Illegális foglalkoztatás

AzFKS-nekalehetőlegtöbbinformációravanszüksége
az ügy hatékony felülvizsgálatához és feldolgozásához. 
Ezért Dona Victoria-nak tájékoztatást kell adnia a mun-
kaviszonyidőtartamáról,anapimunkaidőről,akapott
összegekről,tanúkról.stb.

DonaVictoriafeljelentéseFKS-ellenőrzéshezés-nyo-
mozáshoz vezethet. Florint ez után pénzbírsággal vagy 
akár szabadságvesztéssel is büntethetik adó- és társa-
dalombiztosítási csalás miatt. Ez megakadályozhatja azt 
is,hogyFlorinajövőbenismétillegálisanalkalmazzon
munkavállalókat. Mivel Florin Dona Victoria tudomása 
nélkül tért ki a társadalombiztosítási járulékfizetés 
alól, nem kell tartania attól, hogy társadalombiztosítási 
csalásbantörténőbűnrészességgelisvádolják.Sajnos
a feljelentés után Dona Victoria nem kapott további 
információtavizsgálateredményeiről.

DonaVictoriaalapvetőennemszenvedhethátrányt
attól,hogyFlorinnemfizettebeutánaatársadalombiz-
tosítási járulékot. A társadalombiztosítás minden ágának 
(nyugdíj-, beteg-, ápolási, munkanélküli és baleset-biz-
tosítás) a hiányosságait az adott biztosítótársaságnak 
rendezniekellazeseményekismerttéválásátkövetően.
A biztosításvédelem teljes mértékben fennmarad.
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Kényszermunka 
ésmunkaerő-
kizsákmányolás

Speciális Tanácsadó Központok az 
emberkereskedelem és a kényszermunka 
által érintettek számára
Munkaügyi Központ
Rendőrség/vám
Munkaadó
Bíróság:Büntetőeljárás/kártérítésiigény
érvényesítésebüntetőeljárássorán

1

2

3

4

5
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Kényszermunka 
ésmunkaerő-
kizsákmányolás

Példa
Daniel egy internetes hirdetésen keresztül talált egy ügynökséget hazájá-
ban Romániában, amely Németországba közvetít számára munkát. 500 
eurótkellfizetnieezért.Mivelnincsennyipénze,azügynökségközlivele,
hogykésőbbisledolgozhatjaadíjat.Németországbanazújmunkáltatója
elhozzaőtabuszpályaudvarról,éselvisziegykislakásba,aholmármás
férfiakiséjszakáznak.AmunkáltatórávesziDanielt,hogyadjaátrészére
az iratait, mert biztonságosabb, ha nála vannak. Danielnek havonta 300 
eurót kell fizetnie a szállásért. A munkáltató olyan dokumentumokat 
mutat neki németül, amelyeket Daniel nem ért, és azt mondja, hogy ez 
amunkaszerződése.MiutánDanielaláírta,amunkáltatóelveszitőleaz
iratokat. Elkezd dolgozni: Átlagosan tizenkét órát, a hét minden napján. A 
munkáltatómindennapkülönbözőépítkezésekreviszielautóval,ésvissza
is hozza, hogy Daniel ne tudja, hol van és hol dolgozik. Csak a szállástól a 
szupermarketigismeriazutat.Azelsőhónapvégénnemkappénztazzal
azindokkal,hogyelőbbkikellfizetnieazadósságait.Amásodikhónap
végén ismét csak áltatják. Egyszer kap 200 euró élelmiszer vásárlásához. 
Összebarátkozikkétmásikférfivalaszállásról,akikaztmondjákneki,hogy
éppen alig van pénzük a túléléshez. Fel akar mondani, ki akar költözni, és 
visszaköveteli az iratait. A munkáltató megtagadja, és azzal fenyegeti, hogy 
még mindig tartozik neki. Ezen kívül tudja, hogy hol lakik Daniel családja, 
akik„látogatókat”kapnának,hanemdolgoznatovább.Ugyanakkorismét
megígéri, hogy hamarosan pénzt ad neki. Daniel nem ismer senkit Német-
országban, nem beszél németül, nincs pénze, nem ismeri a jogait, és fél. 
Nemlátmáslehetőséget,mintfolytatniamunkát.
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Kényszermunkaésmunkaerőkizsákmányolás

Danielolyanhelyzetbekerült,amelybőlnemtudköny-
nyen megszabadulni. Kizsákmányoló munkaviszonyba 
csalták azzal, hogy hazudtak neki. Majdnem, hogy alig 
kap pénzt. Továbbá azt is közlik vele, hogy tartozásai 
vannak.Amunkáltatóazzalfenyegetőzött,hogykárt
okoz otthon a családjának. Ezen kívül minden doku-
mentumotelvetttőle,ígyDanielnemhagyhatjael
egyszerűenamunkáltatóját.

Ezek az emberkereskedelem, a kényszermunka, vagy 
a kizsákmányolás tipikus jelei. A szolgáltató hely 
ellenőrzőlistájaamunkaerő-kizsákmányolás,akény-
szermunka és az emberkereskedelem ellen segít beazo-
nosítani és osztályozni a kényszermunka jeleit:

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/arbeitshilfen/indikatorenliste/

1

Speciális tanácsadó 
központok az 
emberkereskedelem és 
a kényszermunka által 
érintettek számára
Daniel kényszermunka áldozataként különleges 
jogokkal rendelkezik. A német hatóságok különösen 
kötelesek beazonosítani a kényszerhelyzetet, és mente-
síteniőtezalól.Ugyanakkorjogavaninformációhozés
tanácsadáshoz.

Nagyon fontos, hogy Dánielt áldozatként ismerjék el, 
és egy speciális tanácsadó központba irányítsák, vagy 
saját maga menjen el egy ilyen tanácsadó központba.

A Szakosodott Tanácsadó Központ többek között lak-
hatási és szociális jogi kérdésekben tanácsokat adhat 
neki, válságbeavatkozást és pszichoszociális tanácsokat 
nyújthat, és jogi tanácsadást is szervez. Segít egzisz-
tenciális vészhelyzetekben, tudja, hogyan juthat hozzá 
orvosi ellátáshoz, és ha szükséges, tájékoztatást nyújt-
hataszármazásiországokbannyújtottsegítségrőlis.
Egy speciális tanácsadó központ is segíthet Danielnek 
szállást találni. Ez vonatkozik az uniós polgárokra és a 
harmadikországokbólérkezőkreis.

Amunkaerő-kizsákmányolásraéskényszermunkára
szakosodott tanácsadó központok áttekintését itt 
találja:

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/beratungsstellen/

A munkajogi tanácsadó központokat is általában érzé-
kennyé teszik arra, hogy fel kell ismerni a kényszermunka 
és a kizsákmányolás jeleit, és segíteni kell a bizonytalan 
helyzetbenlévőket.

Ezen kívül vannak más anyagok is, amelyek célja, hogy 
megkönnyítsék a tanácsadó központok és a hatóságok 
számára, különösen a kényszermunka jeleinek felisme-
rését (például "vizuális nyelv"):

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_
web/

2

Jobcenter
Daniel uniós polgár, ezért joga van a szabad mozgáshoz. 
A kényszermunka által érintett személyek speciális 
tanácsadó központjai segíthetnek Danielnek a megél-
hetés biztonságával kapcsolatos kérdésekben. Elvben az 
uniós polgárok, akiket kényszermunka érint, az SGB II 
szerint megélhetési ellátásra jogosultak.

A Jobcenterrel szembeni igény érvényesítéséhez álta-
lábanszükségvanarendőrség,avámhatóságvagyaz
ügyészségigazolására,amelymegerősítiamunkaerő
-kizsákmányolás/kényszermunka/embercsempészet 
gyanúját. A Speciális Tanácsadó Központ segít Daniel-
nek megszerezni ezt az igazolást.

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/indikatorenliste/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/indikatorenliste/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_web/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_web/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_web/
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3

Rendőrség/vám
Danielközvetlenüliskapcsolatbaléphetegybűnüldöző
szervvel,példáularendőrséggelvagyavámhatóság-
gal.Mindazonáltalmindigvanértelmeelőzetesen
felkeresni egy speciális tanácsadó központot, hogy 
tájékozódjonafelelősbűnüldözőhatóságokkalvaló
együttműködéslehetőségeiről.ATanácsadóKöz-
pontnak általában van egy illetékes kapcsolattartója a 
rendőrségnélvagyavámhatóságnál,akiismeriakény-
szermunka témáját.

Danielnek tisztában kell lennie azzal, hogy minden 
Németországbandolgozószemélynekidőbenértesítenie
kell a hatóságokat, és - ha bért kap - adót és társadalom-
biztosításijárulékotkellfizetnie.Danielnemjelentkezett
be a társadalombiztosítóhoz, és sem adót, sem társada-
lombiztosításijárulékotnemfizettekutána.EzNémetor-
szágban törvénytelen.

Annakkockázataazonban,hogyDánieltilyenbűncse-
lekmény miatt megbüntetik, csekély. Ha az embercsem-
pészetáldozataegyáltalaelkövetettbűncselekményről
számolbe,azügyésztartózkodhatabüntetőeljárástól.
Azügyészségnekcsakkülönösensúlyosbűncselek-
mények esetén kell fellépnie az áldozat ellen. Ha csak 
közigazgatási vétséget követtek el, az illetékes hatóság 
mérlegelheti, hogy valamely cselekmény ellen eljárást 
indítanak-e, vagy bírságot szabnak ki. 

Még ha Daniel, mint az emberkereskedelem potenciális 
áldozatais,általábannemkötelesegyüttműködnia
rendőrséggelvagyavámhatóságokkal,többelőnytkínál
neki, mint hátrányt. Segít annak biztosításában is, hogy 
abűnügyimanipulátorokellenatörvényteljesszigorával
le lehessen járni.

4

Munkaadó
Daniel dolgozott, és jogosult arra, hogy megkapja a bérét. 
A Munkajogi Tanácsadó Központ segíthet Danielnek 
abban, hogy pénzt kapjon a munkájáért. Ehhez felveszi a 
kapcsolatot a munkáltatóval, és segít Danielnek ügyvédet 
találni, ha Munkaügyi Bírósághoz kell fordulnia. Apontos 
lépéseket a 2. fejezet: Bérfizetés elmulasztása írja le.

5

Bíróság:Büntetőeljárás/
kártérítési igény 
 érvényesítésebüntető
eljárás során 
A Kényszermunka Tanácsadó Központ el tudja magya-
rázni Danielnek, hogy milyen cselekvési és támogatási 
lehetőségeivannakamunkáltatóvalszembenibüntető-
eljárásesetén.Segíthetabbanis,hogymegfelelőügyvé-
dettaláljon.Aztisellenőrizheti,hogyjogavan-eanyagi
vagy nem anyagi kár megtérítésére.
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Családtagok  
tartózkodása

Tartózkodásjogi Tanácsadó Iroda
Beutazás
Lakcímnyilvántartó Hivatal
Betegbiztosító
Bevándorlási Hivatal
UniósMunkavállalókEsélyegyenlőségiSzerve
SOLVIT
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Családtagok 
tartózkodása

Példa 
Alba Spanyolországból érkezett. Két hónapja van Németországban, és 
részmunkaidősmunkaszerződéstkötött.600eurótkereshavonta.Férje,
aki Spanyolországban maradt, kolumbiai állampolgársággal rendelkezik, 
és uniós hosszú távú tartózkodási engedéllyel bír Spanyolországban. 
Alba azt akarja, hogy jöjjön hozzá Németországba, hogy együtt új életet 
kezdjenek ott. Alba férje már kapott állásajánlatot Németországból. A 
munkáltatóazonnalfelakarjavenniőt,ésmostatartózkodásiésmunka-
vállalási engedélyét kéri. Alba felhívta a helyi Bevándorlási Hivatalt. Ott 
aztmondtákneki,hogykellőjövedelemreésmegfelelőméretűlakásra
van szüksége ahhoz, hogy férje Németországba jöhessen. Spanyolországból 
kell kérelmeznie a tartózkodási engedélyt. A férjét foglalkoztatni kívánó 
munkáltatónyomástgyakorol:Haaférjeakövetkezőhetekbennem
kezdi el a munkát, akkor mást kell felvennie. Alba-t ez megterheli, és már 
azon gondolkodik, hogy férje papírok nélkül kezdjen-e dolgozni.
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Családtagok tartózkodása

1

Tartózkodásjogi 
 Tanácsadó Iroda
Szabadmozgásravalójoggalrendelkezőunióspolgár-
ként Albának ugyanolyan jogai vannak, mint a német 
állampolgároknak. Ez magában foglalja a családdal való 
együttélés jogát is.

Annak érdekében, hogy az Alba pontos és megbízható 
információkatszerezzenahelyzetéről,felvehetiakap-
csolatot egy tanácsadó központtal, amely tanácsokat 
ad a tartózkodási jog témájában. A tanácsadás ingyenes. 
Annakérdekében,hogyanyanyelvűtanácsadásilehető-
séget találjon a környékén, Alba itt keresgélt:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Ha Alba férje beköltözik, ugyanazokkal a jogokkal 
rendelkezik, mint a felesége, pont úgy, mint egy uniós 
polgár családtagja: Megengedett számára, hogy további 
engedély nélkül tartózkodjon és dolgozzon Németor-
szágban. A helyi Bevándorlási Hivatal telefonon közölt 
információival ellentétben Alba jövedelme és lakásmérete 
nem releváns.

Azok a családtagok, akik jogosultak a szabad mozgásra, 
és nem uniós polgárok, kérhetnek tartózkodási enge-
délyt (tartózkodási kártyát). Alba férje azonban már a 
lakcímkártyakiállításaelőttismegkezdhetiamunkát.A
munkavállaláshozvalójogmáratörvénybőladódik,ésa
tartózkodásikártyacsak"nyilatkozat"jellegű,azazcsak
ameglévőtartózkodásijogotigazolja.Albaférjénektehát
nincs miért aggódnia, és szabályos módon munkaszer-
ződéstkellkérnie.

2

Beutazás
Mivel Alba férje rendelkezik Spanyolországból származó 
állandó tartózkodási engedéllyel, nem szükséges vízum 
aNémetországbavalóbelépéshez.Elegendőazérvényes
útlevél.

Ha nem rendelkezik ezzel a tartózkodási okmánnyal, álta-
lában beutazási vízumot kell felmutatnia az országba 
való belépéskor. Mi történne, ha belépési vízum nélkül 
jelenne meg a határon? Ebben az esetben a beutazási 
vízumot a határhatóságok is kiállíthatják, ha bizo-
nyítani tudja, hogy házasságban él egy olyan uniós 
állampolgárral, aki már Németországban tartózkodik. 
Bizonyítékként be kell mutatnia a házassági anyakönyvi 
kivonatot, amelyet vagy egy európai országban állítot-
tak ki, vagy elismert és hitelesített.

3

 Lakcímnyilvántartó 
 Hivatal 
(Einwohnermeldeamt)
ElvilegAlbaférjekötelesazújlakásbaköltözéstkövető
két héten belül bejelenteni a lakóhelyét az Anyakönyvi 
Hivatalban. Ha a férje megtartotta a lakcímét Spanyol-
országban,ezazidőszakcsakháromhónaputánkezdő-
dik, miután beköltözött a németországi lakásba.

A lakóhely bejelentésével kapcsolatos bármilyen nehéz-
ség nem befolyásolja a munkába állás képességét (lásd az 
1. fejezetet: Munkavállalás lakcímbejelentés nélkül).

4

Betegbiztosító
Ha Alba férje azonnal munkába áll, a betegbiztosítást 
rendszerint a munkáltató fizeti. Csupán közölnie kell 
a munkáltatóval, hogy melyik betegbiztosítónál akarja 
magát biztosítani.

Ha nem kezdi el azonnal a munkát, akkor az Albán fel 
kellőtvenniacsaládibiztosításba,nehogyegészségbiz-
tosítás nélkül maradjon Németországban.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
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5

Bevándorlási Hivatal 
(Ausländerbehörde)
A lakcímkártya megszerzéséhez Alba férjének fel kell 
vennie a kapcsolatot a Bevándorlási Hivatallal.

Albának és férjének a házassági anyakönyvi kivonatuk 
szükséges a bevándorlási hatóságokhoz. Lehetséges, 
hogy Albának bizonyítania kell a szabad mozgáshoz való 
jogát. Ezt megteheti például a munkáltatótól kapott 
foglalkoztatási írásbeli visszaigazolással. A bevándorlási 
hatóságok kiadják a tartózkodási kártyát Alba férjének. 
Ez 5 évig érvényes.

 Példa az uniós tartózkodási kártyára megtalál-
ható a mellékletben, XVIII. függelék, 130. oldal.

Olykor több hónapig is eltarthat a tartózkodási kártya 
kiadása.EzidőalattAlbaférjenehezentudjabizonyítani
jogait (pl. munkát vállalni).

Ezért haladéktalanul be kell mennie a helyi Bevándorlási 
Hivatalba, miután belépett az országba, és regisztrált 
a lakcím-nyilvántartási irodában. Ott azonnal kap egy 
igazolást,amelymegerősítiatartózkodásikártyairánti
kérelmét. Az igazolás tartalmazza azt az információt is, 
hogy Alba férje jogosult munkát vállalni. Ezt az igazolást 
bemutathatja például munkáltatójának.

6

Az uniós munkavállalók 
esélyegyenlőségiszerve
(Gleichbehandlungs-
stelle EU-Arbeitnehmer 
(EU-GS))
Ha Albának és férjének nehézségekbe ütközik jogainak 
érvényesítése a formalitások elvégzése során, akkor 
saját nyelvükön többet megtudhatnak az EU Munka-
vállalóiEgyenlőBánásmódKözpontjától,éscélzottan
megfelelőtanácsadóközpontotkereshetneka
közelükben:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Azesélyegyenlőségitestületfeladata,hogytámogassa
az uniós munkavállalókat a munkavállalók németor-
szágiszabadmozgásaalapjánazőketmegilletőjogaik
gyakorlásában. Megbízásuk keretén belül független 
jogi vagy egyéb támogatást nyújtanak az uniós alkal-
mazottak és családtagjaik részére tanácsokkal és 
útbaigazításokkal.

Azeseménytazalábbionlineűrlapsegítségévellehet
bejelenteni:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/
kapcsolat/tan%C3%A1csk%C3%A9r%C3%A9s

7

SOLVIT
Alba és férje nehézségeket tapasztalhat egy hatóságnál 
(például a bevándorlási hatóságnál vagy a betegbiztosító 
társaságnál), és/vagy hátrányos megkülönböztetést érez. 
Ez után a SOLVIT-tal is kapcsolatba léphet az alábbi 
űrlap segítségével:

 https://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm

A SOLVIT a nemzeti tanácsadó központok európai háló-
zata,amelyaztafeladatottűzteki,hogyahatóságokkal
alehetőleggyorsabban(tízhétenbelül)megoldjaa
határokon átnyúló problémákat az EU-n belül.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/kapcsolat/tan%C3%A1csk%C3%A9r%C3%A9s
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/kapcsolat/tan%C3%A1csk%C3%A9r%C3%A9s
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/uegyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/kapcsolat/tan%C3%A1csk%C3%A9r%C3%A9s
https://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm
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Külföldön szerzett 
képesítések elismerése

Példa 
Beataszakképzettápolónő.Miután14évenkeresztülegylengyelkórházban
dolgozott, munkanélkülivé vált, és úgy döntött, hogy Németországba jön 
abbólacélból,hogyháztartásikisegítőimunkátvégezzen.Úgyvélte,hogy
ezlennealegjobbmegoldás,mivelsokajánlatelérhetőnémetnyelvtu-
dássalésnémetdiplomávalnemrendelkezőszemélyekszámára,akikhaj-
landóakgondoskodniidősemberekrőlaháztartásukban.Beataegyápoló
cégenkeresztültaláltmunkátegycsaládnál.Egyidősasszonytgondoz,
aki számos betegségben szenved. Ételeket készít és szolgál fel, társaságot 
nyújt, és segít az öltözködésben. Ezért a munkáért havi bruttó 1600 eurót 
kap. Beata tulajdonképpen szeretne visszatérni a valódi szakmájához. 
Egyrészt rosszul érzi magát, mert megszerzett képesítési szintje alatt dol-
gozik,másrészttudja,hogynővérkéntsokkaltöbbetkereshetne.
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Külföldön szerzett képesítések elismerése

1

Elismerési tanácsadás
Annak érdekében, hogy többet tudjon meg arról, milyen 
lehetőségekadódnánakBeatarészéreatanultszakmá-
jában, felkeresi a számos tanácsadó központ egyikét, 
amelyek tanácsot adhatnak neki a képesítéseinek 
elismerésében.

Az „Integráció képesítés által (IQ)” finanszírozási 
program tanácsadó központjai tájékoztatást nyújtanak 
a szakma németországi gyakorlásáról és az elismerési 
eljárásról. A tanácsadás ingyenes, és több nyelven is 
elérhető.Beataazalábbiweboldalontaláljaahelyi
tanácsadó központok címét:

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/index.php

Beata felveheti a kapcsolatot a német-lengyel kereske-
delmi kamarával is, amely a Pro Recognition (szakma 
elismerése) projektet alkalmazza. A Pro Recognition 
(szakma elismerése) ingyenes tanácsokat kínál a szak-
mai képesítések elismerésére az EU-ban számos nemzet 
nyelvén. A projektben Lengyelország mellett többek 
között Olaszország is részt vesz. Kapcsolati adatok:

• Lengyelországnál: https://ahk.pl/pl/
hr-i-szkolenia/uznawanie-kwalifikacji/

• Olaszországhoz: https://www.ahk-italien.it/
bildung-und-personal/projekte-und-initiativen/
prorecognition-anerkennungsberatung

A migránsok számára sok más tanácsadó intézmény is ad 
tanácsokat a "Külföldi szakmai képesítések elismerése" 
témában. Beata megtalálhatja a címeket az EU Mun-
kavállalóiEgyenlőBánásmódKözpontjábantalálható
adatbázison keresztül:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

Beataazelismerésselkapcsolatoselsőtanácsokatis
kaphatja a „Munka és élet Németországban” forró-
vonalon, amely csak német és angol nyelven válaszol 
akérdésekre.Ahotlinehétfőtőlpéntekig9és15óra
közöttérhetőelakövetkezőszámon:+49 30 1815-1111

Beatabetegápolóiszakképesítése„szabályozott”,ami
azt jelenti, hogy hatósági elismerésre van szükség annak 
gyakorlásához.

Beata esetében a képesítését Németországban az 
európaielőírásoknakmegfelelőenautomatikusanelis-
merik. Beata 2004. május 1-je után (az EU-csatlakozás 
dátumaésaLengyelországravonatkozóunióselőírások
hatálybalépése) szerezte meg diplomáját. Más lenne 
ahelyzet,haeztadátumotmegelőzőenmegkapta
volna az oklevelét. Ebben az esetben a képesítését 
csak akkor ismerik el automatikusan, ha igazolást nyújt 
be a lengyel illetékes hatóságtól arról, hogy a csatla-
kozáselőttbefejezettképesítésemegfelelazeurópai
minimumkövetelményeknek.

Az automatikus elismerés azt jelenti, hogy a képesíté-
sébőlnemkellegyénivizsgáttennie.Ennekellenére
Beátának át kell mennie az elismerési folyamaton.

HaBeatakorlátozásoknélkülszeretneápolónőként
dolgozni Németországban, állami engedélyre van szük-
sége.Ezzelazengedéllyelhasználhatjaabetegápolónő
szakmai címet, és gyakorolhatja a szakmát. Ez után 
elvégezheti azokat a tevékenységeket is, amelyek egy 
betegápolónőfeladataiközétartoznakorvosirányítása
alatt, mint pl injekció beadása.

EbbőlacélbólBeátánakkérelmet kell benyújtania az 
illetékes tanúsító testülethez az „Egészségügyi és ápo-
lóiszakmai cím használatának engedélyezése” iránt. 
Az Elismerési Tanácsadó Központ Beata rendelkezé-
sérebocsájtjaazelismerőszervcímét,valaminttovábbi
információkatazeljárásfinanszírozásilehetőségeiről.

Beata megtudja, hogy a jó német nyelvtudás elengedhe-
tetlenahhoz,hogyabetegápolónőkéntdolgoznitudjon.

https://www.netzwerk-iq.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://ahk.pl/hr-bildung/berufsanerkennung
https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/uznawanie-kwalifikacji/
https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/uznawanie-kwalifikacji/
https://www.ahk-italien.it/bildung-und-personal/projekte-und-initiativen/prorecognition-anerkennungsberatung
https://www.ahk-italien.it/bildung-und-personal/projekte-und-initiativen/prorecognition-anerkennungsberatung
https://www.ahk-italien.it/bildung-und-personal/projekte-und-initiativen/prorecognition-anerkennungsberatung
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/hotline
https://service.berlin.de/dienstleistung/327996/
https://service.berlin.de/dienstleistung/327996/
https://service.berlin.de/dienstleistung/327996/


72

Gyakorlati útmutató az Európai Uniós (EU) munkavállalók számára Németországban

2

Tanúsító testület
Beataazalábbikeresőmotorsegítségévelmegtalálhatja
afelelőstanúsítótestületet:

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/beratungssuche.php

Ott Beata megtudja, hogy milyen dokumentumok szük-
ségesekakérelemhez.Ezszövetségiállamonkénteltérő
lehet. Általában érvényes:

• Személyazonosság igazolása (személyi igazolvány 
vagy útlevél)

• Önéletrajz táblázatos formában

• Képzettségi igazolás és adott esetben további 
képesítési bizonyítványok

• Tanúsítványok a releváns szakmai tapasztalatról

• Egészségügyi alkalmassági orvosi igazolás

• Hatósági erkölcsi bizonyítvány

• Német nyelvtudás igazolása

• Aktuálistanúsítványarról,hogynemállbüntető-
eljárás alatt

A dokumentumokat eredetiben és hiteles fordításban 
kell benyújtani.

BeataEU-országbólszármazóbetegápolónőkéntis
kérvényezheti az európai szakmai kártyát:

 https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/professional-qualifications/
european-professional-card/index_de.htm

Az azonosító egy elektronikus tanúsítvány, amely 
kinyomtatható PDF dokumentumként. A szakmai kártya 
leegyszerűsítiazelismertetésifolyamatot,denem
helyettesítheti azt. Beátának továbbra is engedélyt kell 
kérnie, hogy Németországban dolgozhasson. Az európai 
szakmai kártya igénylése különösen akkor éri meg, ha 
Beata úgy dönt, hogy Németországon kívül más uniós 
országokbanisdolgoznabetegápolónőként.

3

Nyelviskola
Ahhoz,hogybetegápolónőkéntdolgozhasson,Beátának
B2szintűnyelvtudástkelligazolnia.Beatainformációkat
szerezhet a szakmai és integrációs nyelvtanfolyamokról 
a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivataltól 
(BAMF):

 http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/deutschlernen-node.html

Ha bármilyen kérdése adódik a nyelvtanfolyamokkal kap-
csolatban,például,hogyholésmikorleszakövetkező
tanfolyam, vagy milyen költségekkel jár, Beata e-mailt is 
küldhet a BAMF részére a szövetségi államában:

• Für Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen- 
Anhalt, Thüringen: deufoe.berlin@bamf.bund.de

• Für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
 Saarland: deufoe.stuttgart@bamf.bund.de

• Bajorország: deufoe.nuernberg@bamf.bund.de

• Für Bremen, Hamburg, Mecklenburg- 
Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein: 
deufoe.hamburg@bamf.bund.de

• Für Hessen, Nordrhein-Westfalen:  
deufoe.koeln@bamf.bund.de

4

Finanszírozási 
lehetőségek
Az egyes szövetségi államokban az eljárás költségei 
eltérőek.Aténylegeselismerésifolyamatköltségeimellett
például fordítások és hitelesítések is felmerülnek. Ez 
gyorsan túlterhelheti Beata anyagi kereteit.

Beata dolgozik, és saját jövedelemmel rendelkezik. Így 
képes kielégíteni a szükségleteit, és nem függ a Jobcen-
terbőlszármazóakadozószolgáltatásoktól.Ezazonban
azt is jelenti, hogy nem kaphat pénzügyi támogatást a 
Szövetségi Munkaügyi Központtól.

Beátaesetébenazonbanszámításbavehetőazelismerési 
támogatás iránti kérelem. Ezzel a támogatással például 
fedezhetőkazelismerésieljárásdíjaiésköltségei,a
tanúsítványok fordításával és hitelesítésével kapcso-
latos költségek, legfeljebb 600 € összegig. A kérelem 
feltételei közé tartozik a minimális három hónapos 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungssuche.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungssuche.php
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_de.htm
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
mailto:deufoe.berlin@bamf.bund.de
mailto:deufoe.stuttgart%40bamf.bund.de?subject=
mailto:deufoe.nuernberg@bamf.bund.de
mailto:deufoe.hamburg@bamf.bund.de
mailto:deufoe.koeln@bamf.bund.de
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németországi tartózkodás, és az éves jövedelem legfeljebb 
26.000euró(bruttó)lehet.Akérelmetakövetkező
címre kell megküldeni:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH 
Mühlenstr. 34/36 
09111 Chemnitz

 A jelentkezési lap megtalálható a mellékletben, a 
XIX. függelék, 131. oldal.

Bármely IQ- vagy egyéb migrációs tanácsadó központ 
segítkitölteniazűrlapot.

Továbbifinanszírozásilehetőségekállnakrendelkezésre
Hamburg és Berlin szövetségi államokban:  
„Härtefallfonds Szakmai elismerés Berlin”és
„ Hamburgi Ösztöndíjprogram”.

További információ a „Härtefallfonds Szakmai elismerés 
Berlin“-rőlaberliniszenátusintegrációsésmigrációs
biztosánakirodájábanszerezhetőbe:

Willkommenszentrum Berlin 
Potsdamer Straße 65 
10785 Berlin

Telefon: (030) 9017-2326 
Fax: (030) 9017-2320 
haertefallfonds@intmig.berlin.de

és a hamburgi ösztöndíjprogramról a Diakonie 
Hamburgnál:

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
 
Telefon: (040) 30620-396 
zaa@diakonie-hamburg.de

https://www.berlin.de/lb/intmig/themen/ausbildung-und-arbeit/haertefallfonds-berufsanerkennung/
https://www.hamburg.de/wirtschaft/anerkennung-abschluesse/
mailto:haertefallfonds@intmig.berlin.de
mailto:zaa%40diakonie-hamburg.de?subject=
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Csökkentett 
munkaidős
munkavégzés

Tanácsadó Központ
Munkaügyi Bíróság
Szövetségi Munkaügyi Központ
IllegálisFoglalkoztatásPénzügyiEllenőrzése
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Csökkentett 
munkaidős
munkavégzés

Példa 
Jiří egyéveegyutazásszervezőügyfél-tanácsadójakéntdolgozik,ésa
koronavírus-járványmiattmárciusvégéncsökkentettmunkaidősmunka-
végzéstállítottbeszámáraamunkáltatója.Afőnökodaadtanekiameg-
állapodástaláíráscéljából,ésaztmondta,hogycsökkentettmunkaidős
munkavégzésbenkelldolgoznia.HaJiřínemírjaaláamegállapodást,
akkorazállbenne,hogyfelmondanakneki.AmegállapodásJiříszámára
egyáltalán nem volt világos: Az állt benne, hogy hetente 0 és 40 óra között 
fog dolgozni, és a megállapodásban nem szerepelt, hogy a csökkentett 
munkaidősmunkavégzésmennyiidőrevonatkozik.Jiřímégisaláírtaa
megállapodást,éppúgy,mintatöbbikollégája.Jiříakövetkezőhónapok-
bankülönbözőmunkaidőkbendolgozott:Időnkéntcsaknapikétórát,de
más napokon nyolc vagy több órát kellett dolgoznia. Májusban egy hét 
szabadságotvettki,ésközbenünnepnapokisvoltak.Jiříhavontacsak
1200eurótkapottaszokásos2000euróhelyett.Jiřínemértiafizetési
elszámolását:Ajárulékokacsökkentettmunkaidősjuttatás,aszabadság
és az ünnepnap tételei mellett érthetetlenek számára. Három hónap 
utántörténtvalami,amireJiříegyáltalánnemszámított:Kapottegyfel-
mondást.Afelmondásokának„üzemiokok”voltmegadva.Jiřínagyon
csalódott,mertszerintefőnökenemtartottabeazígéreteit:Jiřímun-
kahelyénekmegkellettvolnamaradnia.Jiříigazságtalannaktartjaafel-
mondást, és tenni akar ellene. Most bejelentést kíván tenni a teljes bére 
miattis,ésazmiattis,hogyafőnöketúlkevésbértfizetettkirészére.
De hová? 
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Csökkentettmunkaidősmunkavégzés

1

Tanácsadó Központ
JiříközvetlenülaKülföldiMunkavállalókTanácsadó
Központjába megy, amely sok barátjának is segített a 
munkáltatókkal kapcsolatos problémákban. Németor-
szágbanszámosilyentanácsadóközpontműködik:

Speciális munkajogi tanácsadó központok:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Áttekintést lehet kapni valamennyi tanácsadó központról 
téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/
tan%C3%A1csad%C3%B3-
koezpontokkeres%C3%A9se

A tanácsadás ingyenes. A tanácsadók több nyelven 
beszélnek,ésjogiszempontbólmegvizsgálhatjákJiří
munkadokumentumait, és konkrét lehetséges megol-
dásokat javasolhatnak.

AtanácsadássoránJiřítöbbettudmegacsökkentett
munkaidősmunkavégzésről:Ezegyolyanintézke-
dés, amely segít elkerülni az elbocsátásokat. Azok a 
munkáltatók, akiknek ideiglenesen rossz a megren-
delésihelyzete,példáulJiřímunkáltatójajelenlega
korona-korlátozások miatt, nem kötelesek azonnal 
felmondani a munkatársaiknak. Ehelyett átmenetileg 
csökkenthetik az alkalmazottak munkaidejét. Ha a 
megrendelésihelyzetismétjavult,amunkaidőazonnal
növelhető.

Haamunkáltatócsökkentettmunkaidősmunkavégzést
kíván bevezetni, akkor szüksége van a munkavállaló 
beleegyezésére. A beleegyezést legtöbbször írásbeli 
megállapodásismegerősíti.Azilyenmegállapodásokat
egyértelműenésfélreérthetetlenülkellmegfogalmazni.
Acsökkentettmunkaidősmunkavégzéskezdetét
ésvégétkifejezettenmegkellhatározni.AJiříáltal
aláírt megállapodás nem felel meg ezeknek a köve-
telményeknek, és lehet, hogy hatálytalan. Ennek egyik 
következményeazlenne,hogyJiříteljesjoggalélhetne
a bérigényével, az elveszett munkaórákért is. Ám ezt 
jogi szempontból alaposabban meg kellene vizsgálni, 
például egy munkajogi szakjogásznak.

Az elveszett munkaórákért a munkavállalók az elma-
radt munkabér 60%-át kapják (ha gyermekük van, 
akkora67%-át).Eztabértcsökkentettmunkaidős

munkabérnek is nevezik. Cserébe a munkáltató anyagi 
támogatást kap a Szövetségi Munkaügyi Központtól. 
Jiřímunkáltatójaahónapvégénlejelentiamunkaügyi
ügynökség felé, hogy hány óra esett ki valójában. 
Ennek az adatoknak meg kell felelniük a valóságnak. A 
nyaralásalattJiří-nekmegkellkapniaaszokásosteljes
szabadságpénzt.Jiřímunkáltatójánakkikellfizetnie
aszabadságpénzt,decsakacsökkentettmunkaidős
munkavégzés összegében.

Amunkaidő-nyilvántartásokésabérszámfejtések
összevetésévelatanácsadókmegállapítják,hogyJiří
nemkapottelégpénzt.AzttanácsoljákJiří-nek,hogy
pereljenabérutólagoskifizetéséért.Apontoslépéseket
a 2. fejezet ismertette: Bérfizetés elmulasztása.

AmiJiříelbocsátásátilleti:Acsökkentettmunkaidős
munkavégzéssoránafelmondásalapvetőennemtiltott.

Amennyiben a munkáltató gazdasági helyzete a csök-
kentettmunkaidősmunkavégzésellenéresemjavul,és
Jiřímunkahelyevéglegmegszűnik,akkoramunkáltató
bizonyosfeltételekmellettfelmondhatJiří-nek:

Jiřítöbbminthathónapjadolgozikatöbbminttíz
alkalmazottat foglalkoztató cégnél. Így az elbocsátás 
elleni törvényi védelem alá tartozik. A Munkaügyi 
Bíróság megvizsgálhatja, hogy a munkáltató elbocsá-
tásaindokoltésszociálisjellegű-e.HaJiříúgykívánja,
perelhet az elbocsátás ellen a Munkaügyi Bíróságon. 
AtanácsadókfelkészíthetikJiří-tarra,hogykeresetet
indítson az elbocsátás ellen.

Acsökkentettmunkaidősmunkavégzésafelmondással
érvéget.Amunkáltatónakennekellenérekikellfizetnie
Jiří-t.ABMASříjogosult a teljes bérre a felmondás 
napjátólafelmondásiidőlejártánakavégéig,függetlenül
attól,hogytovábbraisteljesmunkaidőbendolgozik-e
vagysem.Jiří-nakmindenképpentovábbraisfelkell
ajánlaniaamunkaerejétafelmondásután,aszerződés-
ben foglaltak szerint!

AzI.munkanélküliellátásnál,Jiřínemszenvedhátrányt
acsökkentettmunkaidősmunkavégzésmiatt;amunka-
nélküli-ellátástúgyszámítjákki,minthaJiříteljesmun-
kaidőbendolgozottvolna.

https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/hu
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu-%C3%A1llampolg%C3%A1rok/tan%C3%A1csad%C3%B3-koezpontokkeres%C3%A9se
https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html;jsessionid=F702DEA9988DC6E23D1D1A6E92A997A1.delivery1-replication
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Munkaügyi Bíróság 
(Arbeitsgericht)
JiříszóbanbenyújthatjaapanasztazilletékesMunka-
ügyi Bíróság jogi követelésekkel foglalkozó helyhez. A 
bíróságiilletékességalapvetőenamunkáltatószékhelye
szerinti.HaJiříamunkáltatószékhelyétőleltérőhelyen
dolgozott, akkor az ottani Munkaügyi Bírósághoz is 
benyújthatjaakeresetet.Ezazőválasztása.Jiřímegta-
lálhatja a helyi Munkaügyi Bíróságot online:

 https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.
php

Jiříkitölthetiakeresetinyomtatványokat,éspostaiúton
vagy faxon megküldheti azokat a Munkaügyi Bíróság 
részére. A kereseti nyomtatványok számos Munkaügyi 
Bíróság honlapján megtalálhatók.

 Jiří az elbocsátás elleni védelem iránti kereset-
mintát a XX. függelékben, a 137. oldalon találja.

A Munkajogi Tanácsadó Központok tanácsadói segít-
hetnek a kereseti nyomtatvány kitöltésében.

 Fontos!Jiří-nekafelmondólevélkézhezvételétől
számított három héten belül be kell nyújtania a 
keresetetabírósághoz.Eztkövetőenezalapvetően
már nem lehetséges.

Ha a Munkaügyi Bíróság megállapítja, hogy az elbocsátás 
jogilag megalapozatlan vagy szociális szempontból 
indokolatlanvolt,Jiřímegtarthatjaazállását.

3

Szövetségi Munkaügyi 
Központ (Bundesagentur 
für Arbeit)
Mivel a tanácsadók nagy eltéréseket találtak a munka-
idő-nyilvántartásokésafizetésiszelvényekközött,ésígy
igenvalószínű,hogyvisszaélésttaláltakacsökkentett
munkaidősmunkavégzésjuttatásainál,ésazttanácsolják
Jiří-nek,hogytájékoztassaaMunkaügyiKözpontota
tényekről,ésnyújtsonbetovábbiigazolásokat,pl.valós
idejűmunkaidő-nyilvántartásokat.Lehetőlegírásban
e-mailbenvagypostaiúton.Jiřímegtalálhatjaahelyi
MunkaügyiKözpontelérhetőségeitazinterneten:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen

EznemsegítiJiřítateljesfizetésmegszerzésében,de
ahhoz vezethet, hogy a munkáltatót megbüntetik, és 
megakadályozzaajövőbenihasonlómagatartást.

Ha a körülmények csalásra utalnak, a Munkaügyi Központ 
továbbítja az információkat az ügyészség felé. A nyomozók 
büntetőeljárástindítanak,haacsökkentettmunkaidős
díjazásthelytelenülvettékfel,ésbűncselekménytkövettek
el.Jiříéskollégáiezutántanúkéntjelenhetnekmegaz
eljárásban.

Ha a bejelentettnél több órát dolgoztak, a munkál-
tatónak pénzbírságra vagy akár szabadságvesztéses 
büntetésre is számítania kell. További következmények 
lehetnek,példáuljövőbenikizárásaközbeszerzési
pályázatokból.Amunkaadóekkormárnemtekinthető
megbízhatónak a cégjog szerint.

Általánosszabály,hogyabüntetőjogifelelősségkockázata
csak a munkáltatót terheli. Vannak azonban kivételek, 
amikoramunkavállalókatbűncselekményeksegítésével
vádolhatják.Deezagyakorlatbanritkánfordulelő.

4

Illegális Foglalkoztatás 
PénzügyiEllenőrzése
(Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Jiříesetébenaminimálbértörvénymegsértéséreissor
kerülhet, ami közigazgatási vétségként 500.000 euróig 
terjedőpénzbírsággalbüntethető.

JiříezértazIllegálisFoglalkoztatásPénzügyiEllenőr-
zéséhez is továbbíthatja az ügyet. Az FKS olyan hatóság, 
amelyellenőrziamunkáltatókat,éstöbbekközöttazt
isvizsgálja,hogymegfelelőenfizetik-eamunkavállalók
társadalombiztosításijárulékait.Jiřímegtalálhatjaa
helyilegfelelősFKScímétakövetkezőwebhelyen.Csak
a település irányítószámára van szüksége, ahol a mun-
káltató cégszékhelye található:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

JiříszemélyesenfelvehetiakapcsolatotazFKS-szel,
panaszt nyújthat be és nyilatkozatot tehet. Amennyiben 
ez nem lehetséges, online is tehet bejelentést:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.php
https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.php
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Szójegyzék
Munkabaleset
 
Olyan baleset, amely munka közben vagy a munkába 
menet vagy a hazafelé úton (oda vagy vissza) történik. 
Abalesetekolyanesemények,amelyekhirtelenkülső
hatást gyakorolnak a testre, és sérüléseket okozhatnak.

Alapszámla
 
Olyan számla a bankban, amelyet bárki megnyithat, 
beleértve a hajléktalanokat vagy a Németországban 
bejegyzettlakcímmelnemrendelkezőszemélyeket.Az
alapszámlával pénzt helyezhet be, vehet fel és utalhat 
át (beleértve a csoportos beszedési megbízásokat vagy 
az állandó megbízásokat). EC-kártya kerül kiadásra, 
amellyelelektronikusanisfizetnilehet.

Gyorsított eljárás a Munkaügyi 
Bíróságelőtt
 
Ha gyorsan kell mennie a dolgoknak, az alkalmazottak 
sürgőseljárásbanperelhetnekajogaikért.Ezvonatkozik
többekközöttabérekkifizetéséreis.Csakbekellbizo-
nyítaniuk,hogyabszolútfüggnekabérektől.

ELSTAM
 
Az ELSTAM az Elektronische LohnSTeuerAbzugsMerk-
male(elektronikusjövedelemadó-levonásijellemzők)
rövidítése. Az adót az Adóhivatal elektronikusan szá-
mítja ki. Ehhez az Adóhivatalnak olyan információkra 
van szüksége, mint pl. adóosztály, adómentességek, 
egyházi hovatartozás. Ezek az ELSTAM adatok. Ezek az 
információk minden fizetési elszámoláson megta-
lálhatók. Ezeket online is megtekintheti, regisztrálnia 
kell az interneten a www.elster.de címen (Online 
Adóhivatal).

A munkáltató gondossági 
kötelessége
 
A munkáltató köteles gondoskodni az alkalmazottairól: 
Felelősamunkavállalóiegészségéértésérdekeinek
védelméért.Egyebekközöttmegkellvédenieőketazak-
latástól, és köteles fontos információkat adni részükre.

Garantáltbér(fizetettállásidő)
 Amikor a munkavállalók megjelennek a munkában, de a 
munkáltató azt mondja, hogy nincs munkája számukra, 
eztnevezikállásidő-elismerésnek.Amunkavállalókat
ebbenazesetbenistovábbraiskikellfizetni.Ezeket
azidőketnemkellledolgozni.Azerreazidőrekapott
béreketgarantáltvagyfizetettállásidőneknevezik.

Általánosvállalkozóifelelősség
 
Haamunkáltatóknemfizetikkiamunkabért,amun-
kavállalók igényelhetik ezt a bért. A törvény kimondja, 
hogyafővállalkozónakbiztosítaniakellamunkabér,
delegalábbaminimálbérkifizetését,mégakkoris,ha
alvállalkozóiszerződésállfenn.

Szakszervezeti jogvédelem
 
A szakszervezet minden tagja segítséget és támogatást 
kap jogi problémákkal kapcsolatban a munka- és szociális 
jog minden kérdésében. Ha bírósághoz kell fordulni, 
akkor a szakszervezeti ügyvéd képviseli a szakszervezeti 
tagot.Ezértnemkellfizetni.

Békésmegállapodásrakitűzött
tárgyalásiidőpont
 
EzazelsőidőpontaMunkaügyiBíróságon.Aszóbeli
meghallgatáselőttavitátegybékésmegállapodásra
kitűzötttárgyalásiidőpontonlehettisztázni.Amunka-
vállalók és a munkáltatók megpróbálnak megállapodni 
abékésmegállapodásrakitűzötttárgyalásiidőponton.
Amennyibenavitaabékésmegállapodásrakitűzött
tárgyalásiidőpontonvégetér,akkorkompromisszumot
kell kötni, és részben le kell mondani jogokról, ám pénzt 
ésidőtlehetmegtakarítani.

Csődpénz
 
Amikor a munkáltatóknak sok adósságuk van, és már 
nemtudjákkifizetniaszámlákat,csődbemennek.
Ebben az esetben a Munkaügyi Központ a munkavál-
lalókkérésérekártérítéstfizetahiányzóbérekért-az
úgynevezettcsődpénzt.Csődpénzacsődelőttiutolsó
háromhónaprafizetendő.Acsődpénzakkoriskifize-
tésre kerül, ha a munkáltató cége tartósan bezárt.

http://www.elster.de
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Szójegyzék

Teljesítés fenntartása
 
Ha a munkavállalók hosszabb ideig nem kapják meg 
afizetésüket,megtagadhatjákamunkát.Ugyanakkor
nyilatkozniuk kell a munkáltató felé, hogy nem végzik el 
a munkát, amíg meg nem kapják a munkabérüket. Ezt 
nevezik teljesítés fenntartásának. A munkavállalókat 
erreazidőreiskikellfizetni,annakellenére,hogynem
jönnek dolgozni.

Fizetési meghagyásos eljárás
 
Afizetésimeghagyásoseljárásgyorsésegyszerűbírósági
eljárás,amelynekcéljaabérekkifizetéséhezvalójog
érvényesítése.Nemtörténikszóbelitárgylás.Afizetési
meghagyásos eljárás végrehajtási végzéssel zárul. A vég-
rehajtási végzés olyan, mint az ítélet.

Bejelentkezési kötelezettség
 
Törvényielőírás,hogybekelljelentkezniazújlakóhelye
szerinti lakcím-nyilvántartási irodában, és meg kell 
adnialakcímet.Ehhezpéldáulbérletiszerződéstkell
bemutatni igazolásként.

Nyilvános kifüggesztés
 
Előfordulhat,hogyamunkáltatóelköltözött,vagyisnem
lehet tudni, hogy jelenleg hol lakik. A bíróság leveleit 
azonban el kell küldeni részére annak érdekében, hogy 
azok joghatással bírjanak. Ha nem lehet tudni az új 
címet, és nem is lehet kideríteni, akkor a levél a bírósági 
épületbennyilvánosankifüggeszthető.Ezhelyettesítia
postaiútontörténőkiküldést.

Perköltségmentesség
 
Ha csupán kevés pénz áll rendelkezésre, perköltség-
mentességigényelhető.Ezaztjelenti,hogyazállam
fizetiazügyvédet.Aperköltségmentességetazonban
igényelnikell.AMunkaügyiBíróságnálkérelmezhető.
AMunkaügyiBíróságellenőrzi,hogyvan-eesélyaper
megnyerésére. Ha igen, akkor bizonyos feltételek mel-
lettperköltségmentességérhetőel.

Munkaügyi Bíróság jogi 
 követelésekkel foglalkozó helye
 
Ez egy hely a Munkaügyi Bíróságon. Ha valakinek 
nincsügyvédje,ottbemutathatjaamunkaszerződést
és a felmondást, és elmagyarázhatja, mit követel a 
munkáltatótól. A munkavállaló írásban összefoglalja a 
tényállást. Ám ott nem tudják kiszámítani, hogy mennyi 
pénzt kell kapnia, és nem tudnak jogi tanácsot adni. A 
jogikövetelésekkelfoglalkozóhelyekhezvezetőútésa
nyitvatartásiidőmegtalálhatóazilletékesMunkaügyi
Bíróság honlapján. A jogi követelésekkel foglalkozó hely 
segítsége ingyenes.

Színlelt önfoglalkoztatás
 
Valaki bejelentett egy vállalkozást, és hivatalosan 
vállalkozásnaknevezhető.Avalóságbanazonbanegy
alkalmazott és nem vállalkozás. Ez azt jelenti, hogy 
csakegyfőnökevan.Nemhirdetimagát,ésnemkeres
továbbimegbízásokat.Afőnökhatározzameg,hogy
mikor és mikor kell dolgoznia, szerszámokat biztosít, 
órabértfizet,ellenőrziamunkátésmegmondja,hogyan
kell azt elvégeznie. Ha ez a helyzet, akkor színlelt 
önfoglalkoztató.

Ágazati bérmegállapodás
 
Aszerződésnekmindigkétoldalavan.Ágazatibérmegál-
lapodás esetén ezek: a szakszervezetek és a munkáltatói 
szövetségek. Az állam nem vesz részt. Az ágazati bér-
megállapodás javítja a munkakörülményeket. Az ágazati 
bérmegállapodáselőírja,hogymennyipénztkapnak
az alkalmazottak. Az egyéb munkafeltételeket, például 
amunkaidőt,aszabadságnapjaitvagyakarácsonyi
bónuszokat is az ágazati bérmegállapodás szabályozza. 
Mivel az árak folyamatosan emelkednek (infláció), a 
meglévőágazatibérmegállapodásokatrendszeresen
újratárgyalják.

Végrehajtás
 
Bírósági ítélet megléte esetén a munkáltatónak meg 
kell tennie a bírósági határozatban foglaltakat, például 
kikellfizetnieamunkabért.Amennyibenamunkáltató
ezt önként nem teszi meg, akkor ezt a határozatot 
átadjákegyvégrehajtónak.Őintéziavégrehajtást,azaz
olyan pénzeszközöket és egyéb értéktárgyakat keres 
a munkáltatónál, amelyekkel a munkáltató tartozásait 
kellkifizetni.



82

Gyakorlati útmutató az Európai Uniós (EU) munkavállalók számára Németországban

Rövidítések jegyzéke
ALG         Arbeitslosengeld / munkanélküli ellátás

AÜG         Arbeitnehmerüberlassungsgesetz / munkaerő-kölcsönzésitörvény

BAG         Bundesamt für Güterverkehr / Szövetségi Árufuvarozási Hivatal

BAP         Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. / Személyzet-szolgáltatók Központi     
         Munkaadói Szövetsége Bejegyzett Egyesület

BEMA         Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit / Berlini Migrációval és Tisztességes    
         Munkával kapcsolatos Tanácsadó Központ

BGB         Bürgerliches Gesetzbuch / Polgári Törvénykönyv

BMAS         Bundesministerium für Arbeit und Soziales / Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium

BMG         Bundesmeldegesetz / Szövetségi bejelentkezési törvény

DEKRA         Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein / NémetGépjármű-felügyeletiSzövetség

ELStAM         Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale / Elektronikusjövedelemadó-levonásijellemzők

EStG         Einkommensteuergesetz / Jövedelemadóról szóló törvény

EU         Europäische Union / Európai Unió

EU-GS         Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer / UniósMunkavállalókEsélyegyenlőségiSzerve

FKS         Finanzkontrolle Schwarzarbeit / IllegálisFoglalkoztatásPénzügyiEllenőrzése

GmbH         Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Korlátoltfelelősségűtársaság

iGZ         Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. / NémetMunkaerő-kölcsönző  
         Vállalkozások Szövetsége

SGB         Sozialgesetzbuch / Társadalombiztosítási Törvénykönyv 

SOKA-BAU   Sozialkasse des Baugewerbes / ÉpítőipariSzociálisAlap
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I. Kérelem alapszámla-szerződés megkötésére
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II. Igazgatási eljárás iránti kérelem alapszámla-nyitás elutasítása esetén
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III. Kérelem igazolás kiállítására jövedelemadó-levonáshoz
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IV. Űrlap Munkaügyi Bírósági kereseti eljáráshoz
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V. Űrlap fizetési meghagyás Munkaügyi Bíróság
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VI. Jogi költségtérítés iránti kérelem
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VII. Kérelem lakcím-nyilvántartási információból származó információk kiadására
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VIII. Kérelem cégnyilvántartási adatok kiadására
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IX. Nyilvános kézbesítési kérelem, ha a címzett holléte ismeretlen
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X. Csődpénz iránti kérelem
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XI. Tanácsadási díjtámogatás iránti kérelem a bíróságon
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XII. Szakszervezetek listája



115



116

XIII. Baleseti biztosítók listája
XIV. Liste der Unfallkassen  
 

Bundesweite Träger 

Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) 
Am 1. Januar 2015 haben die Unfallkasse des Bundes und die Eisenbahn-Unfallkasse zur 
neuen Unfallversicherung Bund und Bahn fusioniert.  
www.uv-bund-bahn.de  
Bereich Bund Bereich Bahn 
Weserstraße 47 
26382 Wilhelmshaven 
Postfach 180 
26380 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421 407-4007 
Fax: 04421 407-4070 
E-Mail: info@uv-bund-bahn.de 

Salvador-Allende-Straße 9 
60487 Frankfurt 
Tel.: 069 47863-0 
Fax: 069 47863-2901 
E-Mail: info@uv-bund-bahn.de 

Fusion zum 01.01.2016: Aus der UK PT wird 
die BG Verkehr 

Zum 1. Januar 2016 haben die 
Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft und die Unfallkasse Post 
und Telekom fusioniert. Die neue 
Berufsgenossenschaft führt den Namen 
"Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik Telekommunikation". Das 
Service-Center wird weiterhin für alle Fragen 
der Sparte Post, Postbank, Telekom in der BG 
Verkehr zur Verfügung stehen.  
 
Europaplatz 2 
72072 Tübingen 
Tel.: 07071 933-0 
Fax: 07071 933-4398 
E-Mail: tuebingen@bg-verkehr.de 
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Baden-Württemberg 

Unfallkasse Baden-Württemberg 
Augsburger Straße 700 
70329 Stuttgart 
 
Postanschrift: 
70324 Stuttgart 
Tel.: 0711 9321-0 
Fax: 0711 9321-9500 
E-Mail: info@ukbw.de 
http://www.ukbw.de 

Bayern 

Kommunale Unfallversicherung Bayern 
(KUVB) & Bayerische Landesunfallkasse 
(Bayer.LUK) 
Ungererstraße 71 
80805 München 
 
Postanschrift: 
80791 München 
Tel.: 089 36093-0 
Fax: 089 36093-135 
E-Mail: post@kuvb.de 
E-Mail: post@bayerluk.de 
www.kuvb.de 

Berlin 

Unfallkasse Berlin 
Culemeyerstraße 2 
12277 Berlin-Marienfelde 
Tel.: 030 7624-0 
Fax: 030 7624-1109 
E-Mail: unfallkasse@unfallkasse-berlin.de 
http://www.unfallkasse-berlin.de 

Brandenburg 

Unfallkasse Brandenburg 
Müllroser Chaussee 75 
15236 Frankfurt (Oder) 
Postfach 1113 
15201 Frankfurt (Oder) 
Tel.: 0335 5216-0 
Fax: 0335 5216-222 
E-Mail: info@ukbb.de 
http://www.ukbb.de 

  
 
 

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg 
Müllroser Chaussee 75 
15236 Frankfurt (Oder) 
Postfach 1113 
15201 Frankfurt (Oder) 
Tel.: 0335 5216-0 
Fax: 0335 5216-222 
E-Mail: info@ukbb.de 
http://www.ukbb.de 

Bremen 

Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen 
Konsul-Smidt-Straße 76 a 
28217 Bremen 
Tel.: 0421 35012-0 
Fax: 0421 35012-14 
E-Mail: office@ukbremen.de 
http://www.ukbremen.de  

Hamburg 

Unfallkasse Nord 
Standort Hamburg: 
Spohrstraße 2 
22083 Hamburg 
Tel.: 040 27153-0 
Fax: 040 27153-1000 
E-Mail: ukn@uk-nord.de 
 http://www.uk-nord.de/  

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
Mönckebergstraße 5 
20095 Hamburg 
Tel.: 040 253280 - 66 
Fax: 040 253280 - 73 
E-Mail: info@hfuk-nord.de 
http://www.hfuk-nord.de 

Hessen 

Unfallkasse Hessen 
Leonardo-da-Vinci-Allee 20 
60486 Frankfurt am Main 
Postfach 101042 
60010 Frankfurt 
Tel.: 069 29972-440 (Servicetelefon 7:30 - 
18:00 Uhr) 
Fax: 069 29972-133 
E-Mail: ukh@ukh.de 
http://www.unfallkasse-hessen.de 
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Mecklenburg-Vorpommern 

Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern 
Wismarsche Straße 199 
19053 Schwerin 
Postfach 110232 
19002 Schwerin 
Tel.: 0385 5181-0 
Fax: 0385 5181-111 
E-Mail: postfach@uk-mv.de 
http://www.uk-mv.de 

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
Bertha-von-Suttner-Straße 5 
19061 Schwerin 
Tel.: 0385 3031-700 
Fax: 0385 3031-706 
E-Mail: info@hfuk-nord.de 
http://www.hfuk-nord.de 

Niedersachsen 

Braunschweigischer Gemeinde-
Unfallversicherungsverband 
Berliner Platz 1 C (Ring-Center) 
38102 Braunschweig 
Postfach 1542 
38005 Braunschweig 
Tel.: 0531 27374-0 
Fax: 0531 27374-30 
E-Mail: info@bs-guv.de 
http://www.bs-guv.de 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Hannover 
Am Mittelfelde 169 
30519 Hannover 
Postfach 810361 
30503 Hannover 
Tel.: 0511 8707-0 
Fax: 0511 8707-188 
E-Mail: info@guvh.de 
http://www.guvh.de 

Landesunfallkasse Niedersachsen 
Am Mittelfelde 169 
30519 Hannover 
Postfach 810361 
30503 Hannover 
Tel.: 0511 8707-0 
Fax: 0511 8707-188 
E-Mail: info@lukn.de 
http://www.lukn.de 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Oldenburg 
Gartenstraße 9 
26122 Oldenburg 
Postfach 2761 
26017 Oldenburg 
Tel.: 0441 779090 
Fax: 0441 779095-0 
E-Mail: info@guv-oldenburg.de 
http://www.guv-oldenburg.de 

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen 
Bertastraße 5 
30159 Hannover 
Tel.: 0511 9895-555 
Fax: 0511 9895-433 
E-Mail: info@fuk.de 
http://www.fuk.de 

Nordrhein-Westfalen 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Moskauer Straße 18  
40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211 9024-0 
Fax: 0211 9024-180 
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de 
http://www.unfallkasse-nrw.de 

Rheinland-Pfalz 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
Orensteinstraße 10 
56626 Andernach 
 
Postanschrift: 
56624 Andernach 
Tel.: 02632 960-0 
Fax: 02632 960-100 
E-Mail: info@ukrlp.de 
http://www.ukrlp.de  
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Saarland 

Unfallkasse Saarland 
Beethovenstraße 41 
66125 Saarbrücken 
Postfach 200280 
66043 Saarbrücken 
Tel.: 06897 9733-0 
Fax: 06897 9733-37 
E-Mail: poststelle@uks.de 
http://www.uks.de 

Sachsen 

Unfallkasse Sachsen 
Rosa-Luxemburg-Straße 17a 
01662 Meißen 
Postfach 42 
01651 Meißen 
Tel.: 03521 724-0 
Fax: 03521 724-222 
E-Mail: sekretariat@unfallkassesachsen.com 
http://www.unfallkassesachsen.de  

Sachsen-Anhalt 

Unfallkasse Sachsen-Anhalt 
Käsperstraße 31 
39261 Zerbst/Anhalt 
Tel.: 03923 751-0 
Fax: 03923 751-333 
E-Mail: info@ukst.de 
http://www.ukst.de 

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte 
Geschäftsstelle Magdeburg 
Carl-Miller-Straße 7 
39112 Magdeburg 
Tel.: 0391 6224873 und 0391 54459-0 
Fax: 0391 54459-22 
E-Mail: sachsen-anhalt@fuk-mitte.de 
www.fuk-mitte.de 

Schleswig-Holstein 

Unfallkasse Nord 
Seekoppelweg 5 a 
24113 Kiel 
Tel.: 0431 6407-0 
Fax: 0431 6407-250 
E-Mail: ukn@uk-nord.de 
http://www.uk-nord.de/ 

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
Hopfenstraße 2d 
24114 Kiel 
Tel.: 0431 990748-0 
Fax: 0431 990748-50 
E-Mail: info@hfuk-nord.de 
http://www.hfuk-nord.de 

Thüringen 

Unfallkasse Thüringen 
Humboldtstraße 111 
99867 Gotha 
Postfach 100302 
99853 Gotha 
Tel.: 03621 777-0 
Fax: 03621 777-111 
E-Mail: info@ukt.de 
http://www.ukt.de 

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte 
Geschäftsstelle Thüringen 
Magdeburger Allee 4 
99086 Erfurt 
Tel.: 0361 5518-201 
Fax: 0361 5518-221 
E-Mail: thueringen@fuk-mitte.de 
http://www.fuk-mitte.de 
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XIV. Űrlap baleseti jelentés
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XV. Példa: Külföldi táppénzhez való hozzájárulás iránti kérelem

Berlin, 2019. július 15.
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XVI. A munkavállalói státusz meghatározására irányuló kérelem a német nyugdíjbiztosítás elszámolóháza által
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XVII. Vállalkozás törlése
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XVIII. Példa: Lakcímkártya
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XIX. Elismerési támogatás iránti kérelem
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XX. Elbocsátás elleni védelem iránti keresetminta
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