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Tárgy: Az idénymunkások és a mezőgazdasági üzemekben dolgozók jogai 
 
Igen tisztelt kamarai tag! 
 
 
 
Az Felső-Ausztriai Mezőgazdasági Dolgozók Kamarája (OÖ LAK) az felső -ausztriai mezőgazdasági és 
erdőgazdasági munkavállalók törvényes érdekképviseleti szerve. Aki Felső-Ausztriában 
mezőgazdasági üzemben teljesít munkaviszonyt, az automatikusan az OÖ LAK tagjává válik. 
Szervezetünk az összes hatósággal (foglalkoztatási szolgálat (AMS), az Osztrák Egészségbiztosítási 
Pénztár, az osztrák Pénzügyőrség, valamint a Mezőgazdasági és Erdészeti Felügyelőség) 
együttműködve törekszünk az idényjellegű mezőgazdasági munkák során fellépő visszaéléseket, és 
ezért szeretnénk tájékoztatni az Ön díjazására, munkavállalói vádelmére és a szállásokkal szemben 
támasztott minimumkövetelményekre vonatkozó jogairól. Az OÖ LAK legfőbb feladata a kamarai 
tagok munkajogi kérdésekben történő ingyenes támogatása.  

 
Minden idénymunkás és mezőgazdasági dolgozó munkaviszonyára a következő alapelvek érvényesek: 
 

1. A havi minimálbér (bruttó) az adott díjmegállapodástól függően  
• 1.300,00 € aratómunkások számára 
• 1.400,00 € az idénymunkások számára 
• 1.500,00 € a mezőgazdasági dolgozók számára 
 
Ha a minimálbérnél kevesebb kerül kifizetésre, akkor a munkaadókat súlyos bírságok 
fenyegetik. 
 

2. A munkavállalóknak különböző munkadokumentumokat kell átadni. Különösen 
ügyeljen arra, hogy 
• a munkaviszony megkezdésekor átnyújtják Önnek az Osztrák Egészségügyi 

Pénztárnál (Österreichische Gesundheitskasse) való bejelentkezést, 
• továbbá hogy havonta bérelszámolást kap. 
 

3. Minden munkavállaló évente két különleges fizetésre („13. és 14. havi bér) jogosult, a havi 
munkabér összegében. Az alkalmazás időtartamától függetlenül a különleges fizetések azonban 
arányosan számítandók 
 
 

  

https://www.lak-ooe.at/


 
 
 

II/II 

4. Teljes munkaidős alkalmazás esetén a heti rendes munkaidő 40 óra. Az ezt meghaladó túlórákra 
alapvetően az órabérhez hozzáadott pótlék számítandó. 
  

5. A munkáltatók kötelesek munkaidő-nyilvántartást vezetni.  
Gondoskodjon róla, hogy megkapja ezeket a nyilvántartásokat, és emellett Ön is vezessen saját 
írásos feljegyzést a napi munkaidő kezdetéről és végéről, valamint a megtartott 
munkaszünetekről.  

 
 

6. Ön évente öt hétnyi fizetett szabadságra jogosult. 
A fel nem használt szabadságért a munkaviszony végén kompenzáció jár (a szabadság pénzbeli  
megváltása). 

 

7. Megbetegedés esetén Önnek meghatározott ideig joga van bérének további kifizetéséhez. A 
megbetegedést haladéktalanul jelentenie kell munkáltatójának. Minden vitás esetben Önnek 
bizonyítania kell tudnia, hogy ezt a bejelentést elvégezte. A munkáltató kérésére Önnek orvosi 
munkaképtelenségi igazolást kell bemutatnia. A külföldi orvosi igazolásokat Önnek feltétlenül 
saját magának kell bemutatnia egy héten belül az Osztrák Egészségbiztosítási Pénztárnál, illetve 
el kell küldenie oda; ellenkező esetben nem lehetséges a táppénz kifizetése. 
 

8. Amennyiben Önnek a munkáltató szállást bocsát rendelkezésére, akkor annak a helyben 
általánosan elfogadott szintnek kell megfelelnie. Erre vonatkozóan a mellékelt tájékoztató lapon 
találhat bővebb információkat. 
 

Kérdései vannak vagy segítségre szorul az igényei megvalósításában? Akkor forduljon hozzánk az 
alábbi telefonszámon: 0732 656 381-0 telefonszám 
 

 

 
Kapcsolat: 
OÖ Landarbeiterkammer 
Scharitzerstraße 9 
4020 Linz 

Tel.: 0732 656 381-0 
 Fax: 0732 656 381-29 
e-mail:   office@lak-ooe.at 
https://www.lak-ooe.at/ 

Időpontegyeztetés (német 
vagy angol nyelven) szükséges! 
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