Törvény a munkahelyi biztonság ellenőrzéséről (Arbeitsschutzkontrollgesetz)
1) Mi a törvény célja?
A munkahelyi biztonság ellenőrzésére vonatkozó törvény célja, hogy a húsiparban és más
iparágakban dolgozók munkafeltételein, valamint a munkahelyi egészségvédelmen és
biztonságon javítson. A törvény szövetségi szinten, egységesen szabályozza a munkavállók
elszállásolási feltételeit. Ezen felül e törvény betartása ezentúl szigorúbban lesz ellenőrizve.
2) Milyen változtatásokat vezet be az új törvény?
Külsős, vállalaton kívüli személyzet korlátozott foglalkoztatása:
2021 január 1-től a húsiparban működő üzemek az állatvágás, húsdarabolás és
húsfeldolgozás területein kizárólag saját munkavállalókat foglalkoztathatnak. Alvállalkozók
ettől kezdve nem tevénykedhetnek ezeken a területeken.
2021 április 1-től csak a húsfeldolgozás területén szabad kölcsönmunkásokat foglalkoztatni.
Ezalól 50-nél kevesebb embert foglalkoztató üzemek képeznek kivételt.
Munkaidő:
Továbbá a munkáltatók és a kölcsönvevő cégek mostantól egyaránt kötelesek a napi
munkaidő elektronikus formájú rögzítésére. Ettől eltekintve még ajánlatos a ledolgozott napi
munkaidőt egy saját naptárban rögzíteni. Egy erre alkalmas nyomtatványt itt talál:
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2021/01/Stundenzettel_HU.pdf .
Ezentúl a munkavállók a munkára felkészülő és a munkát befejező tevékenységei, mint
például a munkaruha fel- és levétele, a szerszámok és munkaeszközök előkészítése vagy
tisztítása is a napi munkaidő részét képezik. Ugyanígy a mosakodásra szánt idő is mostantól,
amennyiben ez higiéniailag vagy egészségügyileg szükséges, a munkaidőbe beleszámit.
Négy és több személyes, kollektív lakóegységeket illető minimális követelmények:
Ha a munkáltató a munkavállalókat kollektív lakóegységekben szállásolja el, akkor ezentúl
köteles egy minimális színvonal biztosítására. A lakóegységek a munkavállalók egészségét
kell hogy szavatolják. Ha több ember lakik együtt, akkor a számuknak megfelelő mennyiségű
ágy, szekrény, asztal és szék is kell hogy rendelkezésükre álljon. A lakóegységben a
hálószoba, nappali és fürdőszoba egymástól el kell legyen választva. A szobák előírt
mennyisége és mérete a lakóegységben tartózkodó személyek számától és a tartózkodási
idejük tartamától függ.
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Ellenőrzések:
Az üzemek ezentúl gyakrabban lesznek ellenőrizve. Ebben illetékes hatóságok a vámügyi
hivatalok (NAV; németül: Zoll) valamint a munkavédelmet felügyelő hivatalok (németül: Amt
für Arbeitsschutz).

Források:
A Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium információi a munkahelyi
biztonság ellenőrzésére vonatkozó törvényről
WWW

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/arbeitsschutzkontrollgesetz.html

A munkahelyi biztonság ellenőrzéséről szóló törvény szövege
WWW

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jum
pTo=bgbl120s3334.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s33
34.pdf%27%5D__1610611764937

Kapcsolat:
Dorota Günther (Pol)
+49 159 01 38 01 11

Anne Hafenstein (Dt, En, Rus)
+49 159 01 83 09 03

Zabih Hashemi (En, Pers.)
+49 159 01 38 09 06

Elitsa Kirova (Bul, Srp, Hrv, Bos)
+49 159 01 38 5701

Nicola Kloke (En, Arab)
+ 49 163 51 72 76 6

Hendrik Lackus (Ro)
+49 159 01 38 098 99

Gabriela Ruszala (Pol)
+49 159 01 38 11 10

Robert Toth (Hu)
+49 159 01 31 33 38

Dzhemile Umerova (En, Rus, Ukr)
+49 159 01 38 09 05

Das Projekt BemA wird gefördert durch:
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