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MUNKAVÁLLALÓI JOGAID 

TUDTAD-E, HOGY …

… a bélyegzőkártyádat soha nem adhatod oda másnak?

… 2019. 01. 01-től minimum 9,19 euró bruttó órabérre 
 vagy jogosult?

… 6-9 óra munkavégzés alapján legalább 30 perces  
 pihenőt tarthatsz?

… több mint 9 óra munkavégzés alapján legalább 45 perces  
 pihenőt tarthatsz?

… külön engedély nélkül nem dolgozhatsz napi 10  
 óránál többet?

… a műszakod befejeztét követően legalább 11 órás pihenőt  
 kell tartanod?

… jogod van fizetett szabadságra?

… a munkáltatód a legtöbb országban köteles  
 egészségbiztosítást kötni a számodra?

… bármikor név nélkül és költségek nélkül kezeltetheted  
 magad a hajógyári betegápolókkal?

… nem kell fizetned a védőfelszerelésedért?

… szállásodnak meg kell felelnie a német minimum  
 követelményeknek?

… a túlórákért kompenzáció jár (szabadidő vagy bér)?

… az orvos vagy a betegápoló a beleegyezésed nélkül soha  
 nem tájékoztathatja a munkáltatódat betegségeidről?
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AZT JAVASOLJUK, HOGY …

… kérj a munkáltatódtól írásos munkaszerződést az általad beszélt 
 nyelven, amennyiben ez még nem történt volna meg!

… a felmondást kizárólag írásban fogadd el!

… a munkaórákról szóló kimutatást mindig alaposan tanulmányozd és  
 csak azután írd alá!

… kérj írásos bérelszámolást a munkáltatódtól, amennyiben ez még nem  
 történt meg!

… egészségbiztosítási igazolásod mindig legyen nálad!

… alaposan vizsgáld meg, jogosult vagy-e folytatólagos bérfizetésre  
 betegállomány esetén!!

A MEYER csoport becsületes és korrekt. Nem tűrjük a diszkriminá-
ciót, az erőszakot vagy egyéb bűncselekményeket. Kérjük, támo-
gass bennünket abban, hogy minden jog betartásra kerüljön és a 
munkavállalók korrekt bánásmódban részesüljenek!

Amennyiben az a véleményed, hogy a Te vagy a 
kollegáid munkavállalói jogait nem tartják be, fordulj a 
következő címzettekhez:

... írásban: compliancehotline@meyerwerft.de

... telefonon (angolul/németül): 04961 - 81 4500

... személyesen bármikor: Tor 3 (3-as kapu)

... a MEYER WERFT üzemi tanácsához.

A MEYER WERFT gyorsan, személyre szabottan és 
diszkréten segít neked!

Üdvözlünk a MEYER HAJÓGYÁRBAN 
(MEYER WERFT)! Ez a brosúra tájékoztat 
munkavállalói jogaidról. 

Kérlek, olvasd el figyelmesen a következő információkat, 
mert Németországban származásától függetlenül minden 
munkavállalót megilletnek bizonyos jogok!


