
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Rugalmas munkaidőmodellek Németországban 

Aki rugalmas munkaidőszámlákat vezet be, annak a munkaadó és a 
munkavállalók érdekei mellett néhány jogi előírást is figyelembe kell 
vennie. 
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A munkaidőszámla 

Németországban egyre több vállalatnál váltják fel rugalmas munka-
időmodellek a merev munkaidőt. A munkaidő rugalmassá tételének esz-
közei az úgynevezett munkaidőszámlák. Ahhoz, hogy a rugalmas mun-
kaidő mind a vállalat, mind a munkavállalók számára előnyös legyen, a 
munkaszerződés partnereinek érdekeit esetenként kell figyelembe venni. 
Ennek során először is azt kell eldönteni, hogy rövid távra, hosszú távra 
vagy egész életre szóló munkaidőszámlát vezessenek-e be. 

A rövid távú munkaidőszámla, amelyet a klasszikus csúsztatási 
rendszerben alkalmaznak, rendszerint arra szolgál, hogy a munkaidőt 
meghatározott időn belül egyensúlyba hozzák. A számlának elsősorban 
az a célja, hogy a foglalkoztatottság ingadozásait tompítsa és kiegyenlít-
se. A rövid távú számlát rendszerint időben vezetik, azaz munkaórában 
mutatják ki a többletet vagy a hiányt.  

A hosszú távú munkaidőszámlán a munkavállalók több időt takarít-
hatnak meg, hogy abból aktív dolgozóként hosszabb szabadságot ve-
hessenek ki, például tanulmányútra, továbbképzésre vagy meghosszab-
bított üdülésre. A hosszú távú számlákra rendszerint nemcsak a több-
letmunka, hanem a vállalattal szemben fennálló más követelés – például 
ki nem vett szabadság vagy pénzbeli járandóság – is rávezethető. Dön-
tés kérdése, hogy a hosszú távú számlát pénzben vagy időben veze- 
tik-e. Ha pénzben vezetik, akkor az időbeli járandóságot pénzre átszá-
mítják, és pénzösszegben mutatják ki.  

A hosszú távú munkaidőszámla különleges formája az egész életre 
szóló munkaidőszámla. Az ott megtakarított értéket a dolgozók arra 
használják fel, hogy közvetlenül nyugdíjba vonulásuk előtt korábban 



mentesüljenek a munkavégzés alól. Ennél a számlánál is el kell dönteni, 
hogy pénzben vagy időben vezetik-e. 

Miután döntöttek a munkaidőszámla fajtájáról, azt is tisztázni kell, 
hogy azt a dolgozók milyen körére fogják alkalmazni, és hogyan történik 
a gyakorlatban a számlavezetés. A rugalmas munkaidőszámlák kialakí-
tásakor a munkajogi, társadalombiztosítási, valamint adójogi szempontok 
mellett a vállalatnak bizonyos körülmények között a fizetésképtelenség 
elleni biztosítás kötelezettségére is gondolnia kell. 

Munkajogi szempontból egy munkaidőszámlának jogi alappal kell 
rendelkeznie. Ez lehet kollektív szerződés, vállalati megállapodás vagy 
munkaszerződés. Vállalati megállapodás és munkaszerződés keretében 
figyelembe kell venni a munkabérre vonatkozó jogi rendezési korlátokat. 

Emellett a munkaidőtörvény rendelkezései is behatárolják a számla-
vezetés feltételeit. A törvény előírja ugyanis, hogy egy munkanapon a 
munkaidő maximum nyolc óra lehet. Egyébként megengedett, hogy a 
maximum nyolc órás napi munkaidőátlagot hat hónap vagy 24 hét alatt 
érjék el. 

A munkaidőszámlák bevezetésekor az üzemi tanács beleszólási jo-
gát is tiszteletben kell tartani. Mivel a munkaidőszámlákkal összefüggés-
ben rendszerint változó a napi munkaidő kezdete és befejezése, figye-
lembe kell venni az üzemi alapszabályra vonatkozó törvény erről szóló 
rendelkezéseit. Ugyanez a törvény szabályozza a vállalati munkaidő ide-
iglenes lerövidítését vagy meghosszabbítását is. A munkaidő kimutatá-
sára vagy ellenőrzésére gyakran műszaki berendezéseket alkalmaznak, 
ehhez – a vállalati alapszabályra vonatkozó törvény értelmében – az 
üzemi tanács hozzájárulása szükséges. 

A munkaidőt szabályozó törvényen, a munkabérre vonatkozó jogi 
rendezési korlátokon és az üzemi tanács beleszólási jogán kívül a mun-
kaidőszámla bevezetésénél gyakran problémát okoz a többletmunka jó-
váírása, a munkaviszony korábbi befejezésének jogi helyzete, a számla-
vagyon átvihetőségének és örökölhetőségének kérdése, a felmondás 
jogi rendezése, bérfizetés a betegség esetére, végül pedig a munkától 
mentesített munkavállalók munkajogi küszöbértékek, például az üzemi 
tanács nagyságának figyelembevétele. 

A munka alóli felmentés időszaka 

Társadalombiztosítás-jogi szempontból két kérdés merül fel:  
– fennáll-e társadalombiztosítás-jogi foglalkoztatási jogviszony a 

munka alóli felmentés idején,  

 



– milyen kihatással van a járulékfizetési kötelezettségre, ha egy 
munkavállaló illetményét nem veszi fel, hanem munkaidőszámlára 
felvezetteti.  

A szociális törvénykönyv szerint a foglalkoztatottsági jogviszony tár-
sadalombiztosítási szempontból a munka alóli felmentés idején is fenn-
marad, ha a munkaidőszámláról írásban megállapodtak, amennyiben a 
felmentés idején a munkáért járó illetmény nem tér el mértéktelenül a 
munkában töltött utolsó 12 hónapi munkabértől, és ha a felmentés idejé-
re járó illetmény nem haladja meg a 400 eurót. A törvény a 70%-ot meg-
haladó eltérést tekinti mértéktelennek. A törvény azt is előírja, hogy tár-
sadalombiztosítási járulékot csak a ténylegesen kifizetett munkabér után 
kell fizetni. A munkaidőszámlára átvezetett bérrészekért nem kell társa-
dalombiztosítási járulékot fizetni. 

Előfordulhatnak azonban zavarok is, például abban az esetben, ha a 
számlavagyont nem lehet a megállapodás szerint, munkaviszony kere-
tében munka alóli felmentésre felhasználni. Ennek oka lehet például a 
munkaviszony befejezése. Járulékfizetési és adójogi szempontból zavar 
esetén a TB-járulék és a bér utáni adó fizetése azonnal esedékessé vá-
lik. Emellett társadalombiztosítás-jogi szempontból ugyanolyan helyzetet 
kell teremteni, mintha a munkaidőszámlán nem lennének munkabérré-
szek. Ezzel kapcsolatban a munkaadónak minden évben meghatározott 
könyvelési kötelezettségei vannak. 

Külön rendelkezések vonatkoznak arra az esetre, ha egy munkaidő-
számlán lévő vagyont át kell vezetni egy vállalati nyugdíjszámlára.  

Munkaidőszámlák esetén a bér utáni adót a bér folyósításakor kell 
megfizetni, nem pedig akkor, amikor esedékes lenne. A bér folyósítása 
csak akkor történik meg, ha a munkavállaló ténylegesen rendelkezni tud 
munkabérével. Tehát a folyósításra csak akkor kerül sor, ha a munkavál-
lalónak a munkabért kifizetik vagy számlájára átutalják. 

A munkajogi, társadalombiztosítási és adójogi szempontok mellett 
egy rugalmas munkaidőszámla bevezetésekor meghatározott feltételek 
mellett figyelembe kell venni a fizetésképtelenségi biztosítási kötelezett-
séget is. A társadalombiztosítási törvény értelmében csak olyan érték 
esetében kötelező fizetésképtelenségi biztosítást kötni, amelynél a ki-
egyenlítési időszak a minimális 27 hónapot meghaladja, és amely érték 
magasabb a havi referenciaérték háromszorosánál (ez a havi referen-
ciaérték a régi szövetségi tartományokban 2415 euró, az újakban pedig 
2030 euró), amennyiben a munkavállaló nem tart igényt fizetésképtelen-
ségi segélyre. 



Nem terveznek szankciókat 

A törvény nem ír elő közvetlen szankciókat a fizetésképtelenség el-
leni biztosítási kötelezettség megsértésére. Egyébként a felelős munka-
adók azt kockáztatják, hogy a büntetőtörvénykönyvvel ellentétbe kerül-
nek vagy a polgári törvénykönyv, illetve a szociális törvénykönyv értel-
mében a biztosítottért személyes kezességet kell vállalniuk. 

A munkaadó dönti el, milyen módon rendezi a fizetésképtelenség 
esetére szóló biztosítást. A szociális törvénykönyvben a végrehajtás 
módjával kapcsolatban nincs pozitív vagy negatív lista. 

A gyakorlatban a következő biztosítási eszközök váltak be: kétoldalú 
kötelezettségvállalás, banki vagyon zálogba adása, anyagi vagy tárgyi 
eszközök vagy bankgarancia nyújtása. A fizetésképtelenségre vonatkozó 
biztosítás megválasztását esetenként kell eldönteni, bizonyos körülmé-
nyek között mérlegtechnikai szempontokat is figyelembe véve. 
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