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HOGYAN TÖRTÉNIK A FINANSZÍROZÁS
A munkaadó és a munkavállalók is a munkavállaló
munkabérének 0,7%-át fizetik meg az egészségpénztár
felé, amely ezt a BUAK-nak továbbítja.

+43 (0) 579 579 0
Ügyfélszolgálat

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

MUNKAADÓ
0,7%

MUNKAVÁLLALÓ
0,7%

A munkabér 0,7%-a

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

1,4 %
EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Wien
Hétfő, kedd, csütörtök
8.00 óra – 15.00 óra
Szerda 8.00 óra – 18.00 óra
Péntek 8.00 óra – 12.00 óra
Tirol, Kärnten & Steiermark
Hétfő-csütörtök
8.00 óra – 15.00 óra
Péntek 8.00 óra – 12.00 óra
Oberösterreich, Salzburg & Burgenland
Hétfő-csütörtök
8.00 Uhr – 13.00 Uhr
Péntek 8.00 óra – 12.00 óra

BUAK

Vorarlberg
Hétfő-péntek
8.00 óra – 12.00 óra

IMPRESSZUM
BUAK. Kliebergasse 1A, 1050 Wien

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

w w w. b u a k . a t

TÉMA
ROSSZ IDŐJÁRÁS

AZ ÉPÍTŐIPARI DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ ROSSZ IDŐJÁRÁSI SZABÁLYZAT
az Építőipari Dolgozók Rossz Időjárási
Térítésére vonatkozó törvény (BschEG)
Verzió: 2015.08.01.

ungarisch
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A nyári időszakban (05.01.-10.31.) rendelkezésre álló
órák száma 120.
A téli időszakban (01.11.-04.30.) rossz időjárásra
hivatkozva 200 óra vehető igénybe.

ROSSZ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK akkor állnak fenn, ha
az eső, hó, jég, fagy, hőség, stb. olyan erős mértékben
jelentkezik, hogy a munka nem végezhető el, annak
elvégzése nem elvárható vagy nem folytatható. Ha a
rossz időjárás következményei olyan jelentősek, hogy
a munkavégzés nem kezdhető meg újra, akkor lép
hatályba a rossz időjárási szabályzat.

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET MUNKAADÓK
Az érintett munkaadók számára a kedvezőtlen időjárási
körülmények miatt költségtöbblet keletkezik a kiesett
munkaórák után. A rossz időjárási szabályzat lehetővé
teszi a plusz költségek visszatérítését a munkaadó felé.

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET MUNKAVÁLLALÓK
Az elsősorban a szabadban munkát végző munkavállalók
számára a rossz időjárás a munkavégzés megszakítását,
és ezzel jövedelem-kiesést jelent. A probléma
megoldását szolgálja a rossz időjárási szabályzat, ami
a rossz időjárás miatt elmaradt munkavégzés kiesett
jövedelmének megtérítését szabályozza.
A rossz időjárási szabályzat tanulókra is érvényes;
kivételt képeznek azonban azok a tanulók, akik
egyidejűleg két építővállalatnál két szakmát tanulnak,
melyek közül egyik nem esik a rossz időjárási szabályzat
hatálya alá az Építőipari Dolgozók rossz időjárási
térítéséről szóló törvény (BSchEG) 1. § értelmében.
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IA nyári időszakban nem igénybe vett rossz időjárási
órákat a követő téli időszakban érvényesíteni lehet a
rossz időjárási térítés igénylésekor.

A munkavállaló a tényleges bérének 60%-át
kapja a munkaadótól a bérkifizetéskor.
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A téli időszakban nem igénybe vett rossz időjárási
órákat a követő nyári időszakban viszont nem lehet
érvényesíteni. A BUAK elrendelheti az órák számának
emelését rendkívüli időjárási körülmények esetén

A munkaadónak az elszámolási időszak lejárta
utáni három hónapon belül kell benyújtani a
BUAK-hoz a rossz időjárási térítés iránti igényt.
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Ha a BUAK a kérvényt pozitívan értékeli
(ténylegesen fennállt a rossz időjárás, még
van rendelkezésre álló óra, stb.), akkor a
munkaadó részére a járulék-előírás keretében
visszatérítésre kerül a rossz időjárási juttatás.

EL JÁRÁS ROSSZ IDŐJÁRÁS ESETÉN

1

A munkaadó az üzemi tanács meghallgatását
követően dönt arról, hogy a munkát
megszakítják-e.

2

A munkavállalók kötelesek a munkaadónál más
helyszínen felajánlott, tőlük elvárható munkákat
elvállalni.
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A munkavállalók max. 3 órán át kötelesek a
munkaterületen kivárni, hogy javulnak-e az
időjárási körülmények; megfelelő szállást
biztosítani kell.
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Ha három egymást követő órában a hőmérséklet
folyamatosan + 35°C felett marad, akkor ez az
egész napra vonatkozóan rossz időjárást jelent. A
hőmérsékletet mindig árnyékban kell mérni.

MUNKVÁLLALÓK
A tényleges bér
60 %-a

MUNKAADÓ
Visszatérítés

BUAK
kérvény

BUAK
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