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Kedves Munkatársunk! 
 
A koronavírus mindannyiunkat aggaszt! A húsipart pedig különösen sújtja.  Egy dolog világos: 
nem az emberek jelentik a problémát, hanem a húsiparban uralkodó állapotok a felelősök a 
vírus terjedéséért. A legfontosabb okot a foglalkoztatottak lakhatási és a szállítási feltételei 
jelentik, akik tömegszállásokon kénytelenek lakni.  
 
A munkáltatóknak felelősséget kell vállalniuk: Az egészség a legfontosabb!  
  
Az NGG egy kizsákmányolás és vállalkozási szerződések nélküli húsiparért harcol.  
Fair és jól fizetett munkahelyeket szeretnénk az iparág ÖSSZES dolgozójának! 
 
Ezért követeljük a vállalkozási szerződések betiltását a húsiparban! 

 

 

 A munkáltatóktól kérjük: 

Gondoskodjanak az összes munkavállaló egészséről! 
 

Teremtsenek teljes átláthatóságot! 
 

Biztosítsanak egészséges munkakörnyezetet! 
 

 

Csatlakozz hozzánk! 

Támogasd a szakszervezetet, amely komoly küzdelmet 
folytat  
 

a biztonságos munkahelyekért! 
 
az egészséges munkakörnyezetért! 
 
a fair munkakörülményekért! 

Online 

  GewerkschaftNGG 
  www.ngg.net 

HAMBURG, 3. Juni 2020   

Biztonságos és fair  

munkahelyeket a húsiparban! 

Foto: Mark Agnor  - shutterstock.com HU 

https://www.shutterstock.com/de/g/Mark%2BAgnor
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Per Post an: NGG Hauptverwaltung I Haubachstraße 76 I  
22765 Hamburg  oder per Mail an hv.ernaehrung@ngg.net 

12 jó érv az , 
NGG-tagság mellett!  
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Tanácsadás 
minden munkával, képzéssel és  
szociális kérdéssel kapcsolatban . 
 

Jogvédelem  
munka- és szociális jogi kérdésekben -  
az NGG-tagok számára ingyenesen. 
 

A kollektív szerződések  
javítják a munkafeltételeket.  
Eehhez csak a tagoknak van jogosultsága. 
 

Támogatás  
sztrájk, vészhelyzet és a munkáltató  
általi szankciók esetén. 
 

Szabadidős baleset biztosítás  

ha Önt otthon, útközben vagy a nyaralás  
közben baleset éri. 
 

150 év kompetencia. 
150 éve állunk tanácsokkal és 
tettekkel tagjaink rendelkezésére. 
 

 

Üzemi tanács 
Az NGG segít és tanácsot ad a megválasztott  
üzemi tanácsnak. 
 

Képzési kínálat  
aktuális és érdekes témákban: 
szellemi táplálék!  
 

Tagi magazin  

Nyomtatva vagy applikáción keresztül -  
a tagok számára ingyenes. 
 

NGG.aktuell.  
minden héten a legfrissebb  
hírek e-mailben. 
 

NGGPlus  
Különösen kedvező ajánlatok, a banktól a 
musicalig: www.ngg-mitgliedervorteil.de 
 

GUV / Fakulta  
Szakmai felelősségbiztosítás és még sokkal több 
csak évi 21 euróért: www.guv-fakulta.de* 

 

*A GUV/Fakultába való belépéshez külön belépési nyilatkozat szükséges, kizárólag a  
DGB-szakszervezetek tagjai részére  


