
 Kedves kolléganők és kollégák,  

2020. 07. 29. -én a szövetségi kabinet úgy határozott, 

hogy a német húsiparon belül 2021. január 1. -től 

megszűnnek a vállalkozási szerződések. Ezen felül 

rögzítve lett, hogy 2021. április 1. -től a húsiparon belül 

a munkaerőkölcsönzés is megszűnik.  

Mi ezeket a lépéseket kifejezetten támogatjuk. A 

húsiparon belül sok vállalat már így is túl régóta vonja 

ki magát a szociális felelősség alól, és csak a saját 

nyereségére gondol. A német húsiparon belül az 

emberek óriási számban nem közvetlen 

munkaszerződéssel, hanem munkaerőkölcsönző cégen 

keresztül vagy vállalkozási szerződéssel dolgoznak a 

vállalatoknál. Ezt a gyakorlatot be kell szüntetni.  

Ezzel a témával kapcsolatban 2020. szeptember 

elején parlamenti vita kezdődik.  

Ti is nyilván észrevettétek, hogy ennek az útnak 

nemcsak támogatói vannak. Az ellenérdekű fél már 

mozgósítani kezdi érdekcsoportjait, annak érdekében, 

hogy a törvényt megakadályozza illetve erősen 

korlátozza. Nekünk az a feladatunk, hogy közösen 

fellépjünk ezzel szemben. Beszélgessünk az érintett 

kolléganőkkel és kollégákkal, és bátorítsuk őket, hogy 

elháríthassák a vállalkozási szerződések pártfogóinak 

támadását. A vállalkozási szerződések pártfogói 

igyekszenek félelmet kelteni az állandó dolgozók és a 

vállalkozási szerződéssel dolgozók között.  

A jelenleg vállalkozási szerződésekkel kitöltött 

munkahelyekre később is szükség lesz. Ezért ezeket új 

munkaszerződésekkel pótolni kell.  

Ezért: Szüntessük meg ezt a kizsákmányolási 

modellt - és teremtsünk (ismét) normális 

munkakörülményeket  

Du und die NGG.  

LÜNEBURG 27. August 2020  

 2021. január 1. -től véget kell vetnünk  
a húsiparon belüli vállalkozási 
szerződéseknek ! 

 
Schluss  
mit Werkvertrag 
und Leiharbeit 

NGG. Wir in der Fleischindustrie (H) 

»Végre jó perspektíváim vannak, és 
szociálisan le vagyok biztosítva. 
Legkésőbb 2021. április 1. -től már nem 
vállalkozási szerződés keretén belül 
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NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Region Lüneburg V.i.S.d.P.: Steffen Lübbert   
Heiligengeiststraße 28 Telefon +49 4131 421 460 fb: Gewerkschaft NGG Lüneburg 
21335 Lüneburg region.lueneburg@ngg.net  www.lueneburg.ngg.net 
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