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A VÉGKIELÉGÍTÉS KIFIZETÉSE
A kifizetés feltétele, hogy a munkavállaló
legalább tizenkét hónapja ne álljon olyan
munkaviszonyban, amely a BUAG hatálya alá
tartozik, ill. ebben az időszakban ne folyósítsanak
számára a BUAG tv. 13l § szerinti áthidaló
juttatást.
Ha bemutatásra kerül a nyugdíjazási végzés vagy
a munkavállaló elhalálozik, akkor érvényét veszti
a tizenkét hónapos határidő, és a végkielégítés
azonnal érvényesíthető. Szülés esetén ugyancsak
a rövidített határidő lép érvénybe.

+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

A VÉGKIELÉGÍTÉS MÉRTÉKE
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Havi bér
1/12 szabadságpénz
1/12 karácsonyi pénz
Havi bér

Wien
Hétfő, kedd, csütörtök
8.00 óra – 15.00 óra
Szerda 8.00 óra – 18.00 óra
Péntek 8.00 óra – 12.00 óra
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Havi bér x végkielégítési jogosultság
bruttó végkielégítés
6% LST

=

nettó végkielégítés

A VÉGKIELÉGÍTÉSI IGÉNY ELÉVÜLÉSE
Az igényjogosultság elévül, ha azt az esedékességet
követő három éven belül (legkorábban tizenkét
hónappal az építőipari munkavégzés befejezése után)
nem érvényesítik a BUAK-nál.

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
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
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TÉMA
VÉGKIELÉGÍTÉS

VÉGKIELÉGÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉPÍTŐIPARI
DOLGOZÓK SZÁMÁRA
az Építőipari Dolgozók Szabadságolásáról és Végkielégítéséről szóló törvény (BUAG) rendelkezései szerint
Verzió: 2015.08.01.
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munkaviszony

A végkielégítés szabályozásának alapelve a
szabadság-szabályzatban is megfogalmazott “vállalati
függetlenség”. Ez azt jelenti, hogy a különböző
munkaadóknál teljesített foglalkoztatási idők a
végkielégítési jogosultság kiszámításánál összeadódnak.
Ennek megfelelően lépett hatályba 1987. október 1-én a
BUAG törvény szerinti végkielégítési szabályzat.

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET MUNKAVÁLLALÓK
A következő rendelkezések csak olyan munkavállalókra
érvényesek, akik a végkielégítési jogosultság feltételeit
2005.12.31-ig teljesítették.
Akikre ez nem érvényes, azok a BMSVG törvény (Vállalati
Dolgozói és Vállalkozói Előtakarékossági tv.) hatálya alá
esnek.

3 év
munkaviszony

munkaviszony

max. 22 hetes

max. 22 hetes

megszakítással

megszakítással

VÉGKIELÉGÍTÉSI IGÉNYJOGOSULTSÁG
Ahhoz, hogy az építőiparban végkielégítési
igényjogosultságot szerezzen a munkavállaló, igazolnia
kell, hogy ugyanannál a munkaadónál legalább 3 évig,
megszakítás nélkül (156 foglalkoztatásban töltött hét)
munkaviszonyban állt vagy ugyanannál a munkaadónál
a három éves időszak alatt legalább összesen 92 hetet
foglalkoztatásban töltött egy vagy több munkaviszony
keretében, ahol a munkaviszony megszakítása nem lehet
hosszabb, mint 22 hét és az időszak végén ugyannál a
munkaadónál a munkaviszony még fennáll.
A fenti jogosultsági feltételek teljesítése esetén a
munkaviszonyok a munkaadó személyétől függetlenül
elszámolhatók, amennyiben azok nem a következő
módon kerültek felbontásra:

A végkielégítési jogosultság a foglalkoztatásban töltött
hetek számától függően emelkedik a lenti kategóriák
szerint. Az összeghatárok a következők szerint alakulnak:

156 foglalkoztatásban töltött hét után
2 havi bér
260 foglalkoztatásban töltött hét után
3 havi bér
520 foglalkoztatásban töltött hét után
4 havi bér
780 foglalkoztatásban töltött hét után
6 havi bér
1040 foglalkoztatásban töltött hét után
9 havi bér
1300 foglalkoztatásban töltött hét után
12 havi bér
Ha a végkielégítés a BUAG tv. szerint került kifizetésre,
akkor a munkavállaló a következő munkaviszonyától
kezdődően már automatikusan a BMSVG tv. szerinti
végkielégítési szabályzat hatálya alá kerül.

közös megegyezéssel
munkavállalói felmondással
indoklás nélküli, idő előtti kilépéssel vagy
a munkavállalónak felróható okból történő
elbocsátással
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