
Sok munkanélkülinek megvan arra az 
oka, hogy ne vállaljon kölcsönmunkás-
ként állást, inkàbb egy szociálisan biz-
tonságos munkavégzést, 

díjszabási feltételek mellett, keressen. A követke-
ző  tippek  segítsègre  szolgàlnak  ezt  az  érde-
klődést  érvényesíteni,  valamint  a  sokoldalú
hátrányokat ès kockázatokat elkerülni.

Kölcsönmunka – ésszerű munka?

Még mindig az a tévhit kering a köztudatban, hogy
egy munkanélküli legfejebb három állàst szabad, 
hogy  elutasítson. Ez nem igaz. Munkanélküliek köte-
lesek ésszerű álllást elfogadni. Ez az első állásaján-
lattal hatályba lép. Aki ezt az állàsajánlatot nem foga-
dja  el  és  a  Munkanélküli  Központtól  munkanélküli
járdékot kap, kockáztatja a munkanèlküli segély blok-
kolását: Szabály szerint, 12 hèten keresztül nem kap
a munkanèlküli jàrdékot. Azonfelül megtörténhet, 
hogy az ellàtásra való jogosultságot 30 vagy 
megismètlődő  esteben,  60  százalékkal  csökkentik
vagy akár érvénytelenítik is.

Fontos: Tanàcsot kèrni!

Egy általános jogszabály, az ideiglenes munka elu-
tasítására vonatkozóan, nincs hatályban. A munkavis-
zony elvállalása vagy elutasítása attól függ, hogy az
állásajànlat  „èsszerű“-  e  vagy  nem?  Ezèrt  fontos,
munkanélüli kezdemènyezés vagy tanácsadói iroda
vèleményét  elkèrni (Munkanélküli   Önsegítő  Szol-
gálat cìme fent ltalálható).

 

Hogyan kell egy állásajànlatnak kinéznie?

Megeshet, hogy egy kölcsönmunkásokat foglalkoz-
tató  cég,  telefonon  àllásajánlatot  kìnál.  Aki  ezt  az
állàsajánlatot nem fogadja el és a munkanélküli köz-
ponttól  munkanélküli  járdékot  kap,  kockáztatja  a
segélynek a csökkentését, abban az esetben, ha: 

  az állásajánlat a Munkaügyi Központtól vagy az il-
letékes Munkaügyi Hivattaltól jön.

 a közvetítőcég bemutatkozik és a munka formájàt
megnevezi.

  felvilágosítás törtènik arròl,  hogy milyen követ-
kezmènyekre kell szàmolnia az èsszerű munka elu-
tasítása során, egy jelentös ok megadása nélkül („jo-
ghatási felvilágosítás“).

Mikor  mondjuk,  hogy  egy  köcsönmunka  nem
èsszerű?

Alapvetően minden felajànlott munkára az vonatko-
zik, hogy az Ön szakképzettsége az àllásajánlattól
független. Tehát a szakképzettség semmilyen szere-
pet sem jàtszik. Kikötés: A munkának nem szabad az
erkölcsi értèkrendet megtörnie. A kölcsönmunka éss-
zerűségében meghatározó szerepet játszik azonban
a jövedelem:

 A munkanélküli ellátás alapján számìtva, egy
munka elválalása  az  elsö  hàrom hónapos
munkanélküli viszonyban állónak, nem èss-
zerű, ha a munkabér 80 százalékkal alac-
sonyabb a bruttó bérnèl. Példàul, aki koráb-
ban bruttó 1650 € keresett, nem kell, hogy
egy 1250 € bruttós állásajánlatott elfogadjon.
(1250 € szorozva 100 százalékkal valamint
osztva 1650 €, egyenlő 76 százalékkal). 

 A negyedik és hatodik hónap között ez 70
százalékát teszi ki a bruttójövelemnek.

A kölcsönmunka jellemzői
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Az ideiglenes munkaközvetítő irodának az a feladata,
hogy fizetés ellenèben, munkaeröt kölcsönözzön cé-
geknek és iparoknak. A kölcsönmunka formális je-
lentése: „Ideiglenes foglalkoztatásra irányuló szolgál-
tatások”. A „Leiharbeit” szó mellett a „Zeitarbeit” kife-
jezés is  használatos.  Egy jelentésbeli  különbségröl
nincsen szó. A kölcsönmunkának nem az a lényege,
hogy a munkaviszony csak egy meghatározott időrt-
artamra szól,  hanem hogy a foglalkoztatási hivatal
egy másik gyárnak vagy cégnek egy bizonyos idöre
dolgozókat kölcsönöz.
A profithajtó foglalkoztatási ügynökségek mellett, 
megjelentek a közhasznú társaságok is, amelyeknek
az a célja, hogy a munkanélküli munkaerőt a szabá-
lyos  munkapiacra  közvetítse.  Munkavállalók,  akik
munkaerő-kölcsönző ügynökségnél  szerződés  alatt
állnak, nincsenek jogok nélkül. Minden törvényi jog,
mint például szabadság, táppènz, rájuk is vonatkozik.
Sajnos gyakran megtörténik, hogy a munkavállalònak
a jogait megsértik. (Lásd „Sokoldalú hátrányok”). A
szakszervezetek sok vivmányt harcoltak ki, mellyeket
a  kollektív  szerződésben rögzítették  (bérek  ,  több
mint 4 hetes szabdság, munkaidő, munkaközi szü-
net,  stb.).  Ennek  ellenére  elöfordulhat,  hogy  az
ideiglenes  munkavállaló  ezeket  a  szolgáltatàsokat
nem veheti igénybe. Annak az oka, hogy „Zeitarbeit“-
os munkaviszonyok nagy részét, külön szerződések
szabàlyozzák, mellyek mem igazán a munkavállalòk
érdekeit szolgálják. Ez a DGB-re (Német Szakszer-
vezetek Szövetsége) és az „Interessenverband Deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen“-re (IGZ) –Német Zeit-
arbeit-os Cégek Közösségére, valamint  a Bundes-
verbad Zeitarbeit-ra (BZA) is vonatkozik. Lásd:

http://www.dgb.de/themen/Tarifinfo  Zeitarbeit  -  iGZ
und BAP  
A nyomtatási változat,  a „ver.di”  szakszervezeten
keresztül beszerezhető.

A munkanélküli  kapcsolat hetedik hónapja után,
akkor nem ésszerű a kölcsönmunka elvállalása, ha a
nettó bér,  az útiköltség,  munkaruha,  munkaeszköz
stb.  levonás  után,  alacsonyabb  a  kifizetett
munkanélküli  járdéknál.  Például:  233,80  €  heti
munkanélküli  járadék,  kitesz  1.030  €  nettó  havi
jutattást.  (Kíszámítva:  233,80 €  szorozva  52-vel,
elosztva 12-vel, egyenlő 1.013,13 €; 1.030 € kívonjuk
a  busz  havi  bérleti  árát:  35,50 €,  így  994,50 €
marad).

 Munkanélküli járadékban részesülőkre (ALG-II) az
vonatkozik, hogy minden felajánlott munkát, ami nem
törvény-  és  erkölcstelen,  el  kell  hogy  fogadjon.
Törvénytelennek  tekintik  azt  a  munkát,  ha  egy
vállalkozó kihasznál  egy  kényszerhelyzetet  és  20-
25% kevesebb bért fizet ki, mint a tarifabér vagy a
helyben fizetett szokásos bér. (Lásd: „Alacsony bér”)

 A gyermekgondozási  költsègeket  nem akarja  a
Munkaügyi Hivatal elismerni.  Ez egy vitás pont. Eb-
ben az esetben az érintett utalhat arra, hogy az új
munkahely  felvételével,  a  gyermeknek  napközbeni

felügyeletre (bölcsöde, óvoda) van szüksége.(Lásd: A
Szövetségi Szociális Bíróság Ítélete 25.4.1991 – AZ:
11 Rar 9/90).

Öszzefoglalva és a pártok (CDU, SPD, FDP és Zöl-
dek) „Hartz-Gesetze“ alapján, a kölcsönmunka akkor
is ésszerű, ha a munkaerő csak csekély illetményben
részesül és ebből aligha tud megélni. 

Alacsony bèr

Ha a munkabér több, mint egy harmadával a szoká-
sos bér alatt fekszik, akkor alacsony bérről, uzsoráról
beszélünk. (Szövetségi Bíróság 1997). 
Az ilyen jogellenes béreket, nem kell a munkanèlküli-
nek elfogadni.

Egyébb okok a kölcsönmuka vissza-
utasítására

 Nem ésszerü a kölcsönmunka akkor, ha a mun-
kanélküli viszony nem hosszú távú, mert korábban
hosszú ideig alkalmazásban állt és reális esélye van
egy  új  munka  felvételére.  (Szövetségi  Szociális
Bíróság  végrehajtása,  8.11.2001  –  „AZ:  B  11  AL
31/01R“).

 Nem ésszerü a kölcsönmunka, ha az utazási idő
(oda-  vissza  út)  több  mint  két  és  fél  órát  vesz
igénybe,  egy  napi  hat  órás  vagy annál  kevesebb
munkavégzés esetében. Egy költözést, akkor  is, ha
a  hatóságok  egyedül  állók  esetében
megkövetelhetik,  nem  tartjuk  indokoltnak.  Egy
hosszabb távú munkaviszony esetével szükségszerű
lenne.  Ez  általában  nem  várható  el  a  munkaerő-
kölcsönző ügynökségektől,  hiszen itt  szinte mindig
rövid távú munkaviszonyról van szó.

 A  felkínált  munka  elvégzésèhez,  az  érintett
munkavàllalónak  nemcsak  megfelelö  egészsègi
állapotban kell lennie, hanem szükséges ismeretekre
és készségekre is szüksége van.

Mennyit lehet keresni a kölcsönmunkával?

Törvény szerint, § 3, 1 bekezdés, 3 szám és a § 9, 2
bekezdés „Arbeitnehmerüberlassungsgesetz“ (AÜG),
2004 óta, kölcsönmunkások munkája után, ugyan-
olyan bérezés jár, mint a rendes foglalkoztatottságú
törzsdolgozoknak.  Kívételt  képez  a  kollektív
szerződés.  Ilyen  szerződés  jött  például  a  DGB
(Német  Szakszervetezek  Szövetsége)  és  a  BAP
(Munkaadói Szövetség Személyzeti Szolgáltatója)
között létre. Az ideiglenes munkavállalóknak, ennek a
szerződésnek „köszönhetően”,  el kell az ott egyez-
tetteket fogadnia, akkor is, ha az nem ésszerű. Ezért
a Szövetségi Munkaügyi Bíróság, 2004/03/24 ítélete
alapján, a munkaerő-kölcsönző ügynökség által fize-
tett órabér 11,99 €, nem tekinthető uzsoraként. A sz-
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akszervezetek és a munkáltatók megállapodtak egy
közös  minimálbérre,  ami  a  szövetségi  kormány
2014/03/21 elrendelt. Ez a minimális bér április 2014
óta keleten 7,86€ és nyugaton 8,50€. 2015 április óta
8,20€ keleten és 8,80€ nyugaton.

Az időszakos munka különböző hátrányai

 Egy  bèrbeadott  dolgozót  rosszabbul  fizetnek
meg, mint egy fix állásban redelkező kollégát.

 Az ideiglenes munkaközvetítői irodák csak rend-
kívül rövid időre ajánlanak fel munkát. Csak egyhar-
mada tart három hónapnál tovàbb.

 A tartós jellegű, állandò foglalkoztatàs nagyon rit-
ka.

 Sajnos nem mindegyik munkaerő-kölcsönző cég
tartja be a szabályokat. A foglalkoztatás hatósági el-
lenőrzése gyakran azt eredményezi, hogy valamilyen
szabálytalanságot  állapítanak  meg.  A felülvizsgálat
alapján,  1300  munkaközvetítői  cégből,  minden
negyedik cég ellen büntetőeljárás folyik. Különösen
gyakori megsértés alá tartozik a munkaidő-szabályo-
zásának a megsèrtèse, valamint a felmondási redel-
kezetek, a szabadság kifizetése és a egészségügyi
és  biztonsági  előírásokra  vonatkozò  jogok.  Ennek
alapján érdemes az érintett munkavállalónak proto-
kollt vezetnie a munkaidőről, a munkahelyről és a fe-
ladat elvégzéséről.  Ezen felül  egy felelős aláírja a
protokollt. Ezt a nyilvántartást érdemes majd a hónap
végén a bérszámadàssal összehasonlìtani, és az el-
téréseket  vagy hibákat azonnal, de legkésőbb egy
hónapon belül tisztázni. Ezen kívül nem szabad egy
megszűnési megállapodást aláírni, inkább a munka-
közvetítői  cég  mondjon  fel  a  munkavállalónak  -
különben számos hátrányban lesz része (mint pl. a fi-
zetett  szabadság  megszüntetése  betegség  esetén
vagy blokkoló idő a Munkaügyi Hivatal által).

 Egy két napos betegállomány is a munkavisszony
megszűnéséhez vezethet. 

 A kölcsönmunkásoknak sajnos gyakran kell pisz-
kos és veszélyes munkát elvégezniük. A  gyakran
váltakozó  munkahelyek  miatt  nehéz  bebizonyítani,
hogy az egészszégi állapota (foglalkozási megbete-
gedése) a munka miatt romlott.

 Az ideiglenes foglalkoztatás nem szerez további
munkahelyeket. Sokkal inkább kiszorítja a rendsze-
res munkahelyeket.

A köcsönmunkások órabère 2015. április 1. óta:
(nach dem BAP/-DGB-Vertrag)

Fizetési
csoport

2015. àprilis 1. òta

Nyugat Kelet

1   8.80 €  8.20 €

2 9,39 € 8,35 €

3 10,89 € 9,76 €

4 11,61 € 10,33 €

5 13,11 € 11,67 €

6 14,75 € 13,12 €

7 17,22 € 15,31 €

8 18,53 € 16,47 €

9 19,55 € 17,39 €

Az alkalmazott tevékenysége dönt a fizetési csoport 
kategorizálásáról. Például:

 Fizetési csoport 1: Tevékenységek, amelyek
rövid képzési időt igényelnek.

 Fizetési csoport 4: Ebben az esetban kitétel,
egy  legalább  három  éves  szakmai  ké-
pesítés, valamint  több éves szakmai tapasz-
talat.

 Fizetési csoport 9: Tevékenységek, ami főis-
kolai/egyetemi  tanulmányhoz  vagy  vég-
zetsèghez vannak kötve ès több éves szak-
mai tapasztalatot igènyelnek.

Az érintetteknek pontosan meg kell a csoportosítást 
vizsgálni és adott esetben mòdosítást kell igényelni!

Ha  a munkáltatói tevékenység többműszakos, akkor
ez egy pòtlék megfizetésèhez kötött:

– 9 hònap után 1,5 %;

– 12 hónap után 3,0 %.

Tövábbi pòtllèk jár abban az esetben, ha a munka-
vállaló vasárnap, èjszaka vagy munkaszüneti napon
munkát végez.

Azok  az  ideiglenes  munkavállalók,  akiknek  a
szerződésében meghatározva van, hogy a munkavi-
szony változó telephelyeken zajlik le, igényt tehetnek
az úti költségek megtérìtèsére.
Az utazási költségtérítéssel összefüggő fogalmakat
a  kormányrendelet  határozza  meg  („§  670  BGB,
s. LAG Hamm vom 30.6.2011, Az: 8 Sa 387/11”).

Mi a teendő az állásinterjú során?

Ha egy felajánlott munka eleve ésszerűnek hangzik,
akkor  pályázni  kell  a  munkahelyre:  AZ  állásinterjú
során nem szabad szándékosan úgy viselkednek,
mintha nem érdekelne a munka. Ugyanis az ideigle-
nes munkaközvetítői iroda, jelentést ad a Munkaügyi
Központnak arról, hogy milyen okból nem jött össze
egy munkaviszony. Ha a visszaigazolàsban az áll,
hogy érdektelenségből nem jött össze a munkaügyi
kapcsolat,akkor fennáll a veszély arra, hogy az állàs-
keresési jàradékot (Alg.II) 30 százalékkal csökkenteni
vagy talàn egy ideig blokkolni fogják.



A következö kérdéseket fel lehet bátran tenni és
nem  kell  büntetésre  a  Munkanélküli  Hivataltól
számítani:

 Van üzemi tanács?

 Árszerint fizetik a bért? 

 Mennyi ideig fizeti a munkàltatò a betegállomány

ideje alatt a bért? 

 Rendelkezik  a   kölcsönbeadó  cég  egy

engedéllyel?

     Tájékozodjon és kérdezzen nyugodtan, ìgy tu-
domásul adja, hogy a jogai az ön számára nagyon
fontosak. Amellett èrzékelteti az állásinterjú során,
hogy:  „Termèszetes èrdekemben áll a munkaügyi
kapcsolat  létrehozása,  azonban én egy àllandó
munkaügyi  kapcsolat  kialakítására  törekszem.”
Vagy: „Én egy jobb állást fogok keresni, ami szak-
képzettségemnek illetönek megfelel.”

ALSO – Beratung

A sárga szòrólapok további információkat tar-
talmaznak. Készséggel állunk rendelkezésé-
re tanácsadással és információval:

lk-beratung@also-zentrum.de  

Tàmogatja: Alsò-Szàszország társadalmi,
egészségügyi ès egyenlőségi Minisztériu-
ma
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