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Kik vagyunk?
Egy szakszervezet, amely keményen küzd a munkavállalók jogaiért. A mezó´gazdasági
munkások érdekeit képviseljük és az ezen a területen tevékenykedó´ aktivistákkal és
civil szervezetekkel mú´ködünk együtt. Meg akarjuk akadályozni a mezó´gazdasági
munkások kizsákmányolását és van tapasztalatunk a jogok érvényesítésében – ha
szükséges, bíróságokon és állami hatóságokon keresztül, ha te is akarod.

A tanácsadás ingyenes és anoním (név nélküli)!
Szakszervezeti tagság esetén a bíróság elö̋tt is képviselünk.

www.proge.at
www.facebook.com/sezonieri
Anlaufstelle zur
gewerkschaftlichen
Unterstützung
UNDOKumentiert
Arbeitender

WW Itt juthatsz el QR kód szkennerrel a JOGAIDRÓL szóló információs videókig, 5 különbözó´ nyelven

vimeo.com/sezonieri

Amit mezó´gazdasági
betakarító segédmunkásként
tudnod kell!
A te jogaid – a mi célunk!
www.sezonieri.at

... ha mezó´gazdasági betakarító
segédmunkásként dolgozol

Amit mindenképpen tudnod kell ...
Bérem/fizetésem?
A minimálbér Niederösterreichben bruttó
7,70/óra € (a levonások eló´tt)

• vasárnapi vagy ünnepnapi túlórákért

Ez nettó 6,46/óra € (Minden adó és
járulék levonása után)

Mindenképpen jegyezd le a munkaidó´det, hogy a túlórákért járó bért is követelni lehessen.

• így a minimálbér hetente
nettó 258,32 €

Szabadság?

• így a minimálbér havonta nettó
1.118,52 € (túlóráid nélkül)
A bért minden hónapban ki kell fizetni.
Kapnod kell egy fizetési/bérjegyzéket.
Minden munkaórát (mindegy, milyen
munkát végzel) ki kell fizetni!

Mely órákat nem kell
a fó´nöknek kifizetnie?
• a szüneteket (minimum
30 perc naponta) és
• az utat a szállástól a munkavégzés
helyére és vissza

Túlórák?
Minden óra, amely meghaladja a heti
40 órát. A túlóráért 50%-kal többet kell
fizetni.
Dupla órabér jár:
• éjszakai túlórákért
(19:00 óra – 05:00 óra között)

www.proge.at

A szabadságot is ki kell fizetni számodra
(kb. ½ nap minden hét után, amelyen
foglalkoztattak)

Szállás a fó´nöknél?

Munkaeszköz

Maximum naponta 1,31 €-ba ill. Havonta
39,24 €-ba kerülhet neked (beleértve az
áramot, stb.).

Kesztyú´t, szerszámot stb. ingyenesen
kell megkapnod. Ezért nem vonhatnak le
semmit a béredbó´l.

Mivel kell rendelkeznie a szállásnak a
fó´nöknél?

Ki segít Neked?
Számíthatsz ránk –
Minden kérdésedben!

• zárható legyen

Hívj fel bennünket vagy írj egy e-mailt.
Kapcsolattartó:

Munkaidó´?

• zárható szekrény

• legfeljebb 12 óra naponta

• ivóvíz

• legfeljebb 60 óra hetente

• mosdási lehetó´ség tiszta, folyó vízzel

• beleértve minden túlórát

• fényforrás, amelyet mindenki
külön le- és fel tud kapcsolni

Ha többet dolgozol, a munkáltatód büntethetó´! Jegyezz fel minden munkaórát a
naptáradba.

Tilos ...
• a vasárnapi munkavégzés. Kivéve:
ha különben megromlana a termés
• minden, naponta 12 órát vagy
• hetente 60 órát meghaladó
munkavégzés
Az ilyen munkát bármikor visszautasíthatod, emiatt nem mondhatnak fel neked.

• ablak

• elkülönített WC
• ételfó´zési, melegítési lehetó´ség
• hú´tó´szekrény
• lehetó´ség nedves ruházat szárítására

Ellátás?
Ha teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, 2 harapnivaló és italok) ingyenesen
kapsz, akkor a szállásért és az ételért
összesen naponta 6,54 €-t (havonta
196,20 €-t) vonhatnak le tó´led.

Magyar nyelven: Márta Pinkert
0043 2682 770 66
Román nyelven: Radu Plamadeala
0043 664 49 50 585
Német nyelven: Senol Alic
0043 664 61 45 834
Bosanski/Hrvatski/Srpski:
Birgit Hohlbrugger
0043 664 61 45 812
български: Milena Paneva
0043 664 61 45 063
Email: info@sezonieri.at

www.sezonieri.at

