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 Kölcsönzött munkaerő 
 szrájktörőként? 
 De nem nálunk! 
 Sztrájkinformációk a kölcsönzött munka képviselői részére 

 »Még akkor is, ha a munkáltatók 
 ezt másképpen szeretnék: Semmilyen 
 kölcsönzött munkaerő nem köteles 
 sztrájktörőként dolgozni« 

Claus-Harald Güster, Az NGG Helyettes Elnöke

Sztrájkok alkalmával a munkáltatók gyakran 
megpróbálják a termelést részben, vagy egészé-
ben kölcsönzött munkaerővel fenntartani. 
Kölcsönzött munkaerőként nem vagytok köte-
lesek a munkaerőt igénybevevő kívánságainak 
eleget tenni. A munkaerőt igénybevevőnek 
törvényileg tilos ilyen esetben kölcsönzött 
munkaerőt munkába állítani. Nektek, a 
törvény értelmében még arra is jogotok van, 
hogy megtagadjátok a munkát.

„A munkaerőt igénybevevőnek nem szabad en-
gedni, hogy kölcsönzött munkaerő kerüljön be-
vetésre, ha az üzeme közvetlenül érintve van egy 
bérharcban. Az 1. mondat nem érvényes akkor, ha 
a munkaerőt igénybevevő gondoskodik arról, hogy 
a kölcsönzött munkaerő nem olyan munkát végez, 
amit eddig
1. a bérharcban résztvevők végeztek, vagy
2. olyan munkavállalóktól vettek át tevékenysége-
ket, akik a bérharcban részt vesznek. 
A kölcsönzött munkaerő nem kötetles egy olyan 
munkaerőt igénybevevőnél dolgozni, amíg az 
közvetlenül érintve van egy bérharcban. Bérharc 
esetén a munkaerőt kikölcsönzőnek fel kell hívni a 
kölcsönzött munkaerő fi gyelmét arra, hogy jogában 
áll megtagadni a munkavégzést”

írja elő a munkaerő kölcsönzéséről szóló törvény 
(AÜG) 11. paragrafusának 5. bekezdése

Nincs sztrájktörés - ez biztosítva 
van a kollektív szerződésben
A kölcsönzött munkaerő azon 
képviselői, akik a DGB-bérkö-
zösség egy kollektív szerződése 
alapján az iGZ és/vagy BAP 
munkaadók szövetségével 
együttműködnek, még ezekre 
a kollektív szerződésekre is 
hivatkozhatnak és elutasíthatják 
a sztrájktörő tevékenységet, 
ill. visszautasíthatják, hogy egy 
sztrájktörő üzemben dolgozza-
nak.

Az iGZ és BAP munkaadók szö-
vetségének keretszerződéseiben 
rögzítve van, hogy kölcsönzött 
munkaerőt nem szabad foglal-
koztatni a sztrájkban álló üze-
mekben. A kölcsönző cégeknek 

nem szabad ezt a sztrájk alatti 
munkavégzési tiltást megke-
rülni. Mindenek előtt azonban 
tilos a kollektív szerződést a 
sztrájk napjára hatályon kívül 
helyezni és az egyenlő munka 
és elbánás (Equal Pay / Equal 
Treatment) elvét csak ezekre a 
napokra hatályba léptetni. 

A sztrájk alatti munkavégzés 
tilalma minden kölcsönzött 
munkaerőre vonatkozik. A 
kölcsönzött munkaerő azon 
képviselői, akik már a sztrájk 
kezdete előtt is végeztek 
munkát az üzemben, sem 
mehetnek be a munkába.

 Nagyon fontos: Az aki él a munka 
 megtagadásának jogával, kell, 
 hogy ezt közölje a munkaadóval 

ungarisch - HU
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A sztrájktörés megtagadá-
sának nem lehetnek 
negatív következményei
Tilos kölcsönzött munkaerőt alkalmazni sztrájk 
alatt álló munkahelyeken. A kölcsönzött munka-
erő képviselőinek jogában áll a munkát megta-
gadni.

A kölcsönzött munkaerő képviselői részére nem 
keletkezhetnek negatív következmények, ha 
élnek a munka megtagadásának jogával és nem 
veszik fel, vagy abbahagyják a munkát. 
A munkaadó köteles a munkabért tovább fi zetni! 
Vagy gondoskodni számukra munkáról másutt, 
egy a sztrájk által nem érintett üzemben.

 »Nem akarok sztrájktörő lenni. 
 Nem is kell, hogy az legyek: 
 kölcsönzött munkaerőként jogomban 
 áll a sztrájktörést megtagadni.« 

 Sok kölcsönzött munkaerő nem tudja, 
 hogy rendelkezik ezzel a joggal. Ezért 
 a munkáltatónak külön fel kell hívni a 
 fi gyelmüket erre a jogukra. 

A sztrájktörő munkavégzés tilalma azokra a dolgozókra is érvényes, akik 
a sztrájk kezdete előtt már az üzemben dolgoztak. Nem megengedhető 
egy napi szintű egyenlő bérről szóló megállapodás!
A dolgozókat* / munkavállalókat** a DGB bérközösség egy szakszerve-
zeti sztrájkra felhívása keretében felszólítják, hogy ne végezzenek mun-
kát olyan üzemben vagy üzemrészben, amiben szabályszerű sztrájk van 
folyamatban. Ez azokra a munkatársakra is vonatkozik, akik már a bér-
harc megkezdése előtt is dolgoztak az üzemben. A bérharc résztvevői 
egyes esetekben ettől eltérő megállapodásokat is köthetnek egymással 
(pl. megállapodások sürgősségi ügyeletekre vonatkozóan). Ezek nem 
érintik az AÜB törvény 11. paragrafusának 5. bekezdését.  

* 17.1 paragrafus a munkaerőt rendelkezésre bocsátók szövetségi 
egyesülete ideiglenes munkára vonatkozó
2013.09.17. dátumú keretszerződéséből (BAP e.V.)

** 12 paragrafus a német ideiglenes munkaerőt foglalkoztatók 
érdekközössége ideiglenes munkára vonatkozó 
2013.09.17. dátumú keretszerződéséből (iGZ e.V.)
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 Minden a Kölcsönzött munkaerővel 
 és a sztrájkjoggal kapcsolatos 
 kérdésben az NGG az illetékes 
 partneretek. 


