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Bérek és jövedelmek 

 

1) A munkaadója köteles rendszeres munkabért fizetni önnek. 

 

A fizetési napon ellenőrizze helyességéről a bérpapíron feltüntetett összeget és a 

bankszámláján megjelenő jóváírást. 

A bérpapírnak tartalmaznia kell, hogy hány órát dolgozott összesen az elszámolási 

időszakban. Ezen túl tartalmaznia kell a kivett szabadságot, betegszabadságot, 

ünnepnapokat, mentesítéseket, szabad műszakokat stb. 

Alaposan ellenőrizze az összes dokumentumot. Sok esetben tartalmaz a munkaszerződés 

ún. jogvesztő határidőt (Ausschlussfrist), amelynek keretén belül kell követeléseit 

érvényesítse, ellenkező esetben a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

2) Amennyiben az új koronavírus miatt, nem betervezett munkavégzés alóli 

felmentést kapott, munkaadója továbbra is köteles a megállapodás szerinti 

munkabért fizetnie. 

A munkaszerződés tartalmazza a munkaidőt. Hasonlítsa össze a bérpapíron feljegyzett 

munkaidővel. Az órák összegének meg kell egyeznie. 

3) Amennyiben a munkaadója rövidített munkaidőt vezetett be, ön továbbra is 

jogosult a munkabérre, ellenben nem a teljes bérre, azaz az eddigi 

mértékben. 

A rövidített munkaidő azt jelenti, hogy önnek egy meghatározott időtartamig kevesebbet 

kell dolgoznia. Ennek következtében csökken a munkabére. A munkaadója viszont nem 

tudja egyoldalúan elrendelni a rövidített munkaidőt. Önnek is bele kell ebbe egyeznie. 

A munkaadó által bevezetett rövidített munkaidő alatt érvénybe lépnek az aktuális 

előírások, kollektív és vállalati megállapodások. Alaposan vizsgálja meg ezeket. Előnyére 

lehetnek. 
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Források: 

 

  

 A német Szövetségi 

Munkaügyi és Szociális 

Minisztérium 

(Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales – BMAS) 

információi a munkajogról 

és az új koronavírusról 

 

 Az Arbeitsagentur 

információi a rövidített 

munkaidő után járó 

ideiglenes 

jövedelemtámogatásról 

(Németül) 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-

hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer  

 

 Táblázat a rövidített 

munkaidő után járó 

ideiglenes 

jövedelemtámogatás 

mértékéről (Németül) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-

2016_ba014803.pdf  

 

Kapocsolat:  

Anne Hafenstein (Deutsch, Englisch/English, Russisch/ Pусский) 

+49 159 01 83 09 03 

 

Hendrik Lackus (Rumänisch/Romana) 

+49 159 01 38 098 99 

 

Elitsa Kirova (Bulgarisch/Bulgarski, Serbo-Kroatisch/ Srpskohrvatski) 

+49 159 01 38 5701 

 

Gabriela Ruszala (Polnisch/ Polski)  

+49 159 01 38 11 10 

 

Dzhemile Umerova (Englisch/English, Russisch/Pусский, Ukrainisch/Український) 

+49 159 01 38 09 05 

A „Integration durch Qualifizierung (IQ)” programot támogatja a német 
Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium és az Európai Szociális 
Alap 
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