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Mit ellenőriznek a vámhivatalok ?

• Bejelentési kötelezettség

• Minimálbér-fizetési kötelezettség

• Napi munkaidő nyilvántartása

• A1 igazolások

• Egyéb javadalmazási kötelezettség az AEntG 
szerint

• Munkaidőkeret

• Személyazonosítási okmány

• Munkaerő-kölcsönzés /vállalkozási szerződés



Bejelentési kötelezettség

Kiküldetési törvény  szerint

Betegápolás
Épülettakarítás
Hulladékhasznosítás
Húsipar
Levélkézbesítés

Mező- és erdőgazdaság
Mosodai szolgáltatások
Nyers építőipar és 
építőipari szakipar
Őrzés-védelem
Textil- és ruházati ipar

Minimálbér-törvény szerint

Építőipar
Épülettakarítás
Erdőgazdaság
Húsipar
Látványrendezvényeken való 
közreműködés
Szállítmányozás, áruszállítás
Személyszállítás
Vásári- és kiállítási stand 
építés
Vendéglátó- és szállodaipar



Bejelentési nyomtatványok

• 033035: egy munkahelyre történő bejelentés vállalkozási 
szerződés esetén

• 033036: egy munkahelyre történő bejelentés munkaerő-
kölcsönzés esetén ( kölcsönvevő jelent)

• 033037 (stationär): bejelentő több műszakos vagy éjszakai 
műszakos vagy több munkahelyen történő munkavégzés 
esetén

• 033037 (mobil): bejelentő személyszállítás vagy 
szállítmányozás esetén

• 033038 (stationär) és 033038 (mobil)

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-
Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html



Minimálbér-fizetési kötelezettség

Kiküldetési törvény szerint és a minimálbér 

törvény szerint is !!!!

Minimábér törvény szerint 8,50 euró/bruttó/óra

Kiküldetési törvény szerint ágazatonként változó:



Ágazat Minimál órabér euróban

Hulladékhasznosítás 8,94

Nyers építőipar 11,15-14,20

Tetőfedés* 11,85

Villanyszerelés* 9,35-10,10

Kertépítés, tájrendezés, 
sportpályaépítés

7,20-7,40

Épülettakarítás 8,50-9,55

Állványzatépítés* 10,50

Festés, mázolás* 10,00-12,50

Betegápolás 8,65-9,40

Hús- és hentesipar 8,60

Mosodai tevékenység 8,00-8,50

Munkaerő-kölcsönzés 8,20-8,80



Napi munkaidő nyilvántartás

Kiküldetési törvény szerint és a minimálbér 

törvény szerint is !!!!

�Napi nettó munkaidőt kell nyilvántartani

�A nyilvántartásnak legkésőbb a tárgynapot 

követő  7. napra  el kell készülnie

�Munkahelyen kell megőrizni

�A nyilvántartást erre kijelölt munkavállaló is 

vezetheti





A 1 igazolások

Az A 1-es igazolásokat és a szerződéses 

dokumentumokat lehetőleg a munkavégzés 

helyszínén kell tartani, ha erre nincs 

lehetőség, akkor gondoskodni kell arról, hogy 

ellenőrzés esetén a dokumentumok 

haladéktalanul rendelkezésre álljanak a 

vámszervek számára. 



Egyéb javadalmazási kötelezettség a

kiküldetési törvény szerint

Ágazat Szabadság napok Szabadság után
járó bér

Szabadságpénz ULAK

Hulladékhasznosítás nincs nincs nincs nincs

Nyers építőipar van van van van

Tetőfedés* van van van nincs

Villanyszerelés* nincs nincs nincs nincs

Kertépítés, tájrendezés, 
sportpályaépítés

van van nincs nincs

Épülettakarítás nincs nincs nincs nincs

Állványzatépítés* van nincs nincs nincs

Festés, mázolás* nincs nincs nincs nincs

Betegápolás nincs nincs nincs nincs

Hús- és hentesipar nincs nincs nincs nincs

Mosodai tevékenység nincs nincs nincs nincs

Munkaerő-kölcsönzés nincs nincs nincs nincs



Munkaidőkeret, túlórapótlék

Ágazat Túlórapótlék

Hulladékhasznosítás nincs

Nyers építőipar van

Tetőfedés* van

Villanyszerelés* nincs

Kertépítés, tájrendezés, 
sportpályaépítés

van

Épülettakarítás nincs

Állványzatépítés* nincs

Festés, mázolás* nincs

Betegápolás nincs

Hús- és hentesipar nincs

Mosodai tevékenység nincs

Munkaerő-kölcsönzés nincs



Túlórapótlék

� a magyar Mt. szerint jár

�Munkaidőkeretben rögzíthető

�A munkaidőkeret hosszát, „referenciaidő”, a 

munkavállalóval írásban rögzíteni kell

�Törvényileg vagy kollektív szerződésben 

rögzített havi átlag munkaidőnek csak 

maximum plusz 50 %-a „takarítható meg“

túlórapótlék fizetése nélkül



A feketemunka elleni intézkedésekről szóló 
törvény 2a paragrafusában felsorolt 
tevékenységek esetében a munkavállalók 
kötelesek maguknál tartani személyazonosításra 
alkalmas dokumentumaik valamelyikének
(személyi igazolvány vagy útlevél) eredeti 
példányát. Erre a kötelezettségre a 
munkáltatónak írásban is fel kell hívnia a 
munkavállaló figyelmét.



Munkaerő-kölcsönzés

�egyenlő bér – equal pay

�német munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó 
bértarifa-szerződés

�Kiküldetési törvény szerinti minimálbér, de 
csak akkor, ha az adott ágazatban nincs 
bértarifa-szerződés vagy a bértarifa-szerződés 
a jelenlegi 8,20 - 8,80 eurós minimálbérnél 
kisebb minimálbért ír elő ( pl. keleti 
tartományok)



Munkarő-kölcsönzés/vállalkozási szerződés

Amennyiben illegális munkaerő-kölcsönzés 

tényét állapítják meg az ellenőrök, akkor 

kiküldött munkavállalók esetében 

érvénytelenné válik az A 1 igazolás, amelynek 

konzekvenciája, hogy a munkavállalók 

automatikusan a német társadalombiztosítás 

hatálya alá esnek, visszamenőlegesen is. 



Nem az ellenőrzésekkel 

összefüggő információk

• Lakcímbejelentés 2015. november 1-től

• Családi pótlék (Kindergeld) 2016. január 1-től

• Rádió- és TV-előfizetési díj



Köszönöm figyelmüket és

eredményes németországi vállalkozást kívánok !!!!

Mervai Péter
tagozati titkár
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