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Kik vagyunk? 

Egy szakszervezet, amely keményen küzd a munkavállalók jogaiért. A 
mezőgazdasági munkások érdekeit képviseljük, és az ezen a területen 
tevékenykedő aktivistákkal és civil szervezetekkel működünk együtt. 

Meg akarjuk akadályozni a mezőgazdasági 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 előtt is képviselünk.

Tájékozódj a jogaidról! Lépjetek fel közösen a munkatársaiddal! 
Alapítsatok üzemi tanácsot, vagy szervezzetek üzemi gyűlést!

AMIT MEZŐGAZDASÁGI
BETAKARÍTÓ 
SEGÉDMUNKÁSKÉNT
TUDNOD KELL!
A TE JOGAID – A MI CÉLUNK!

www.proge.at

Itt juthatsz el QR-kód szkennerrel 
a JOGAIDRÓL szóló információs 
videókig, 5 különböző nyelven. STMK 03/2022
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A bért minden hónapban meg kell kapnod, 
és jogosult vagy bérjegyzékre. A mun-
káltatónak minden ledolgozott órát ki kell 
fizetnie, függetlenül attól, hogy milyen 
munkát végzel!

Akkordmunka (teljesítmény 
alapján fizetett munka)?
Megengedett. Ennek ellenére meg kell 
kapnod a minimális órabért. Okvetlenül  
írd fel magadnak, mikor és mennyit 
dolgoztál!

Munkaidő?
Legfeljebb 12 óra naponta, 
legfeljebb 60 óra hetente.
Beleértve minden túlórát.

Túlóra?
Minden óra, amely meghaladja a rendes 
munkaidőt. A munkáltatónak a túlóráért 
min. 50% bérpótlékot kell fizetnie.

Naponta jegyezd fel, mettől 
meddig dolgoztál, hogy a ki nem 
fizetett bér is behajtható legyen.

>> Tájékozódj a PRO-GE szakszervezet-
nél, hogy pontosan mire vagy jogosult: 
www.proge.at

Tilos ...
a naponta 12 órát vagy
a hetente 60 órát meghaladó 
munkavégzés.

Az ilyen munkát bármikor visszautasítha-
tod, emiatt nem mondhatnak fel neked. Ha 
többet dolgozol, a munkáltatód büntetőjogi 
szankciókkal sújtható!

A főnöknek az alábbi órákat 
nem kell kifizetnie nekem:
a szüneteket (legalább 30 perc naponta), 
valamint az utat a szállástól a munkavég-
zés helyére és vissza.

Szabadság?
A törvény szerint jogosult vagy szabadság-
ra. Ha nem veszed ki a szabadságodat, ak-
kor azt a munkáltatónak a munkaviszony 
befejezésekor ki kell fizetnie neked.

Fizetésen kívüli juttatások?
Jogosult vagy szabadságpénzre és kará-
csonyi pénzre („pulykapénz“).

Biztosítás?
Ausztriában a munkába állással jogosult 
vagy beteg-, baleset-, nyugdíj- és munka-
nélküliségi biztosításra. Munkába álláskor 
kapnod kell a munkáltatótól egy másolatot 
arról a dokumentumról, amely igazolja, 
hogy bejelentett az Osztrák Egészségpénz-
tárnál (ÖGK).
>> Információk arról, hogyan juthatsz 
e-kártyához (ÖGK biztosítási kártya): 
www.chipkarte.at

Szállás a főnöknél?
Maximum naponta 1,31 euróba, ill. havon-
ta 39,24 euróba kerülhet neked (beleértve 
az áramot stb.).

Mivel kell rendelkeznie a 
szállásnak a főnöknél?
• zárható legyen
• zárható szekrény
• ablak
• ivóvíz
• mosdási lehetőség tiszta, folyó vízzel
• fényforrás, amelyet mindenki 

külön le és fel tud kapcsolni
• elkülönített WC
• ételfőzési, melegítési lehetőség
• hűtőszekrény
• lehetőség 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 eurót (havonta 196,20 eu-
rót) vonhatnak le tőled.

Munkaeszköz
Kesztyűt, szerszámot stb. ingyenesen kell 
megkapnod. Ezért nem vonhatnak le sem-
mit a béredből.

AMIT MINDENKÉPPEN 
TUDNOD KELL

Bosanski/Hrvatski/Srpski:  
Toni Steinmetz ) +43 664 6145962

български:  
Milena Paneva ) +43 664 6145063 

Magyar nyelven:  
Márta Pinkert ) +43 2682 77066 

Romana:  
Radu Plamadeala ) +43 664 2885489 

український:  
Kateryna Soltani ) +43 677 63004411

Shqip:  
Fisnik Lang ) +43 676 846954816 

Slovenski:  
Blaz Gyoha ) +43 664 847707

Česky/Slovenský:  
Martina Lackner ) +43 664 88525655

Ki segít neked? 
Számíthatsz ránk – minden 
kérdésedben!

* sezonieri@proge.at

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

Deutsch:  
Harald Schneidhofer  
) +43 664 6145978

A minimálbérem  
Steiermark?

bruttó 8,89 euró/óra 

nettó 7,32 euró/óra*)

nettó 292,84 euró/hét*)

nettó 1268,00 euró/hónap*)
*) A törvényes közterhek levonása után. Túlóra nélkül.


