PÉLDA:
Az a szabadság-térítés, amely a 2017.12.16-tól 2018.01.12ig tartó időszakra jár, két részletben kerül kifizetésre a
következők szerint: a 2017.12.16-31. periódus igénye
2018.01.10-én és a 2018.01.01-tol - 2018.01.12-ig periódus
igénye 2018.02.10-éln.
A kifizetési szabályzat a BUAG tv. 9. § 2. bek. szerinti
„önkéntes” szabadság-térítésre és a BUAG tv. 9. § 3.
bek. szerinti „automatikus” szabadság-térítésre egyaránt
érvényes.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
JÁRULÉKKÖTELEZET TSÉG
A szabadság-térítés társadalombiztosítási járulékot von
maga után. A keletkezőő társadalombiztosítási időszak
tartama az elszámolt szabadságnapok számától függ.
A BUAK ebben az esetben a biztosítási adatlapon
munkaadóként fog szerepelni.

A Z ÖN KÉRDÉ SEI FONTOS AK S Z ÁMUNKR A!

+43 (0) 579 579 0
Ügyfélszolgálat

Tel DW 5000
Fax DW 95 0 99
Mail kundendienst@buak.at
Vállalati Ügyfélszolgálat

Tel DW 2000
Fax DW 93 0 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at
Betriebliche Vorsorgekasse
Tel DW 3000
Fax DW 93 0 99
Mail buak-bvk@buak.at

ÜGYFÉLFOGADÁS
Wien
Hétfő, kedd, csütörtök
8.00 óra – 15.00 óra
Szerda 8.00 óra – 18.00 óra
Péntek 8.00 óra – 12.00 óra

A szabadság-térítés folyósításának ideje alatt az osztrák
szociális juttatások szünetelnek (munkanélküli járadék,
nyugdíj ….).

Tirol, Kärnten & Steiermark
Hétfő-csütörtök
8.00 óra – 15.00 óra
Péntek 8.00 óra – 12.00 óra

A jövedelemadót és az egyéb bérfüggőő járulékokat a
BUAK fizeti meg.

Oberösterreich, Salzburg & Burgenland
Hétfő-csütörtök
8.00 Uhr – 13.00 Uhr
Péntek 8.00 óra – 12.00 óra

MUNKAVÁLLALÓI INFORMÁCIÓ (ANI)
Negyedévente minden munkavállaló a munkavállalói
információ (ANI) keretében tájékoztatást kap a
nyilvántartott nyitott szabadságigényekről.
Ha a munkavállaló részére szabadság kompenzációt (UEL)
folyósítanak, akkor a munkavállalói tájékoztatóban (ANI) az
is feltüntetésre kerül.

Vorarlberg
Hétfő-péntek
8.00 óra – 12.00 óra
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Információk, letöltések
& nyomtatványok itt

Helyszínek
Wien
1050 Wien
Kliebergasse 1A
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at
Burgenland
7000 Eisenstadt
Wiener Straße 7
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at
Salzburg
5020 Salzburg
Hans-Sachs-Gasse 5
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at
Oberösterreich 		
4020 Linz
Anastasius-Grün-Str.26-28/1/16
Fax DW 92 3 99
Mail lo@buak.at
Steiermark
8020 Graz
Mohsgasse 10
Fax DW 92 4 99
Mail lst@buak.at
Kärnten
9010 Klagenfurt
Bahnhofstraße 24
Fax DW 92 5 99
Mail lk@buak.at
Tirol
6020 Innsbruck
Südtirolerplatz 14-16
Fax DW 92 8 99
Mail lt@buak.at

SZAKTERÜLET:
SZABADSÁG
SZABADSÁG-TÉRÍTÉS
az Építőipari Dolgozók Szabadságolásáról és Végkielégítéséről szóló (BUAG)
törvény
rendelkezései szerint)
Verzió: 2017.08.01.

Vorarlberg
6900 Bregenz
Kaiserstraße 27
Fax DW 92 9 99
Mail lv@buak.at
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ÖNKÉNTES SZABADSÁGTÉRÍTÉS

A szabadság-térítés (UEL) szabályozásának célja, hogy
az építőipari dolgozóknak a BUAG hatálya alá tartozó
munkaviszony befejezésekor azonnal lehetővé tegye a
nyitott szabadságigények megtérítését.
A szabadság-térítés tehát a meglévőő szabadság igények
kifizetését jelenti közvetlenül a BUAG hatálya alá tartozó
munkaviszony megszűnése után.
A munkavállaló a kifizetett szabadságnapok után a BUAKnál új foglalkoztatási időt, tehát új szabadságigényt is
szerez. A munkavállalónak továbbá a szabadság-térítés
idejére egészségbiztosítás is jár. Az egészségbiztosítás
kezdete az utolsó a BUAG-hatálya alá tartozó
munkaviszony megszűnése utáni elsőő nap.
Amennyiben a munkavállaló a szabadság-térítés
folyósítása alatt ismételten munkába lép egy a BUAG
hatálya alá tartozó munkaadónál, akkor a szabadságtérítés a foglalkoztatásba lépés előtti utolsó napon
megszűnik.

FELTÉTELEK
van nyitott szabadságigény
nincsen fennálló BUAG-köteles munkaviszony

A BUAG-köteles munkaviszony befejezése után a
munkavállaló kérvényezheti a szabadság-térítést.
A kérvényt közvetlenül az építőipari munkaviszony
megszűnése után kell benyújtani a BUAK pénztárhoz.
A munkavállaló önállóan dönthet arról, hogy a
szabadságigényeket részben vagy teljesen kívánja
megtéríttetni.
PÉLDA:
Ha a munkavállaló a 2016-as évből 12 nappal és a 2017as évből 15 nappal rendelkezik, akkor 1 és 27 nap közötti
szabadságnap kerülhet elszámolásra. A munkavállaló
önállóan dönt a napok számáról.

AUTOMATIKUS SZABADSÁG-TÉRÍTÉS
Azok a szabadságigények, amelyek a munkaviszony
befejezése után 6 hónapon belül elvesznének,
kérvényezés nélkül szabadság-térítésként kifizetésre
kerülnek.
A szabadság-térítés folyósítása közvetlenül a BUAGköteles munkaviszony befejezése után kezdődik.
PÉLDA:
Ha a munkavállaló a munkaadótól 2017.11.30-án lép
ki és a 2015-es évből 12 nap, a 2016-as évből 25 nap
és a 2017-es évből 15 nap jogosultsága van, akkor a
kilépése után automatikusan folyósításra kerül 12-napi
szabadság-térítés (mivel ezek a napok öt hónapon belül,
tehát 2018.03.31-én elvesznének). A fennmaradó 40
nap kifizetését, amennyiben a munkavállaló azt kéri,
kérvényezni kell a BUAK-nál.

A KÖVETKEZŐ MUNKAVISZONY
Ha a munkavállaló nem érvényesíti a szabadság-térítés
igényét, a jogosultság akkor is fennmarad.
Ha a munkavállaló ismét egy a BUAG hatálya alá
tartozó munkaadónál létesít munkaviszonyt, akkor
a munkavállaló a nyitott szabadságigényét átviszi a
következőő munkaadóhoz.
A munkavállaló a szabadságot a szokott módon tudja a
munkaadójával egyeztetni és kihasználni.

KÉRVÉNYEZÉS
A szabadság-térítés valamint a szabadság-megváltás
kérvényezéséhez szükséges nyomtatványok a
www.buak.at honlapról, telefonon vagy személyesen
szerezhető.

KIFIZETÉS
A BUAK a kifizetést minden esetben utólag, a követőő
naptári hónap 10-én részletekben teljesíti, mivel a
szabadság-térítési igények feltételeinek meglétét a BUAK
folyamatosan ellenőrzi.
Az elszámolásnál először mindig a régebbi szabadságigényeket veszik figyelembe.
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