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BEJELENTETT
IDÉNYMUNKA –
ÚTMUTATÓ
ela.europa.eu/en/campaigns/rights-for-all-seasons

BEVEZETÉS
Ön idénymunkás?
Tudjon meg mindent az Önt megillető
jogokról!
Jogainak megértése kihívást jelenthet,
különösen akkor, ha külföldön vállal
idénymunkát. Szerencsére az EU minden
munkavállalót véd azáltal, hogy a 27 uniós
tagállamra vonatkozóan minimális
munkaügyi normákat határoz meg.
Ebben a kiadványban megismerheti az
idénymunkásként Önt megillető, többek
között a foglalkoztatási feltételekkel és a
munkakörülményekkel kapcsolatos jogokat.

A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI
Az EU-ban minden bejelentett
idénymunkásnak joga van az egyenlő
bánásmódhoz a foglalkoztatás
tekintetében. Tájékozódjon
folyamatosan, hogy megvédhesse
érdekeit!

Munkáltatója a következőket
tartalmazó, érvényes munkaszerződést
kell, hogy felajánljon Önnek:
munkavégzés helye és típusa;
munkaviszony időtartama;
díjazás;
 heti vagy havi munkaidő;
 adott esetben a fizetett
szabadság hossza.
Ne feledje, hogy a következők
vonatkozásában Ön ugyanolyan
bánásmódra jogosult, mint a fogadó uniós
tagállam állampolgárai:
f oglalkoztatási feltételek, beleértve a
minimálbéreket, a munkaképes kort és
a munkakörülményeket is;
indokolatlan elbocsátással szembeni
védelemhez való jog;
munkaidő;
szabadság és szabadnapok;
 unkahelyi egészségvédelmi és
m
biztonsági követelmények.
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SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

PANASZTÉTEL

Ügyeljen arra, hogy munkaszerződése
rendelkezzen a szociális biztonságról.
Ez többek között az alábbiakhoz való
jogokat foglalja magában:

Ha jogait megsértették, jogában áll
panaszt tenni.

 A fogadó uniós tagállam
állampolgáraival egyenlő bánásmód
a szociális biztonság különböző típusai
(betegség, rokkantság és időskor)
tekintetében.
 Hozzáférés a munkaügyi hivatalok
és más közszolgálatok által kínált
oktatáshoz és szakképzéshez, valamint
idénymunka-tanácsadáshoz.

SZÁLLÁS
Önnek joga van a tisztességes
életkörülményekhez, ha azokat
a munkáltató vagy a munkáltató
közreműködésével más biztosítja.
 A bérleti díj nem lehet túlzott
mértékű a munkájáért járó nettó
díjazáshoz vagy hasonló lakhatási
lehetőségekhez képest.
 A bérleti díjat nem szabad
automatikusan levonni a bérekből.
 A szállásnak megfelelő életszínvonalat
kell biztosítania.
 A szállásnak meg kell felelnie az adott
ország általános egészségügyi és
biztonsági előírásainak.

 A munkáltatóval szemben közvetlenül
vagy harmadik félen keresztül panaszt
nyújthat be az alkalmazandó nemzeti
mechanizmusok igénybevételével,
többek között az alábbiakkal
kapcsolatban:
— nemzetiségen, valláson vagy etnikai
hovatartozáson alapuló hátrányos
megkülönböztetés és kedvezőtlen
bánásmód a munkahelyen;
— jövedelem elmaradása;
— munkahelyi zaklatás.
 Ugyanolyan jogorvoslattal élhet, mint
a fogadó uniós tagállam állampolgárai.

SZAKSZERVEZETI
KÉPVISELETHEZ VALÓ JOG
Ön szabadon csatlakozhat
szakszervezethez vagy bármely más,
az ágazat munkavállalóit képviselő
szervezethez.
 Megilleti az egyesülési szabadság,
és csatlakozhat szakszervezethez,
hogy jogai kollektív védelemben
részesüljenek.
 Joga van a sztrájkhoz és az ágazati
fellépéshez.

KAPCSOLATTARTÓ PONTOK
Vannak még kérdései? Segítségre van szüksége?
A bejelentett idénymunkával kapcsolatban a
következő intézményektől kaphat tájékoztatást:
 Nemzeti kapcsolattartó pontok vagy weboldalak.
 Vegye fel a kapcsolatot országa nemzeti
kapcsolattartó pontjaival, például a
nagykövetségekkel vagy a konzulátusokkal.
 z Európai Munkaügyi Hatóság kampánya az Önt
A
megillető jogokról.

 https://twitter.com/EU_ELA
 https://www.facebook.com/europeanlabourauthority
 https://www.linkedin.com/company/european-labour-authority
Tájékozódjon bővebben az Önt megillető jogokról és a
#Rights4AllSeasons kampányról. A QR-kódot beszkennelve
ellátogathat a honlapunkra.

