MUNKASZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről:


Cég megnevezése:	$cegnev
Székhely:	$cegir $cegvar
	$cegutca
Cégjegyzék száma: 	$cegjegy
Adószáma:		   $adoszam
mint munkáltató,

másrészről:

Dolgozó neve:	$nev 				Leánykori neve:	$lnev
Anyja neve:	$anev
Lakhelye:	$irsz $varos, $utca $djelleg $dhazszam
Adóazonosítója:	$adosz  		TAJ száma:	$tajsz

mint munkavállaló között, az alábbi feltételek szerint:

1./ A munkáltató a munkavállalót  $bedat napjától a $cegnev
éttermében  $munkakor  munkakörben
két havi munkaidőkeretben
                      részfoglalkozású munkaidőben, heti .…. órában
                      főfoglalkozásu munkaidőben,    heti ...... órában
alkalmazza és személyi alapbérként fizet részére .................Ft .... fillér
órabért* /  ......................Ft havibért* és biztosítja az előírt szociális
és kultúrális szolgáltatásokat.

2./ A munkaviszony a munkába állás napjával kezdődik és határozatlan ideig tart,
/ ................napjával / .....................munka elvégzésével szűnik meg.

3./ A felek próbaidőt kötnek ki / nem kötnek ki* - amelynek időtartama .30..nap.A próbaidő tartalma alatt joga van mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak a munkaviszonyt bármikor felmondási idő nélkül, azonnali hatállyal megszűntetni.Amennyiben erre legkésőbb a próbaidő utolsó napján (200.. .............. napján)nem kerül sor, a munkaszerződést a 2. pont szerint megkötöttnek kell tekinteni.Ezt a szerződést közös megegyezéssel, vagy felmondással lehet felbontani. A felek megállapodnak abban, hogy a felmondási idő a kollektív szerződésben meghatározott időtartamú / a kollektív szerződéstől eltérően:
.......nap ........hét .......hónap*. / kollektív szerződés hiányában ..30..nap.
4./ E munkaszerződéssel létesített munkaviszony egyéb feltételeit a Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendeletei, valamint a munkáltatói kollektív szerződés tartalmazza. A munkaviszony alapján esetleg felmerülő viták elrendezésére a ........................................... ………………………................... bíróság illetékes.

5./ Egyéb kikötések: ...........................................................

1. oldal szignálása:
......................................................             ......................................................
$nev               				        $cegnev
munkaszerződés 2. oldala

étk. hozzájárulás: ........................................................................
utazási költségtérítés: ..................................................................
munkaruha / védőruha: ................................................................
megszerzendő iskolai végzettség: ...............................................
belépéskor átvett iratok: előző munkahelyről hozott adatlap: ....igen / ... nem
tb-kiskönyv ....igen / ....nem, jövedelemigazolás az egészségb. ellátás megálla-
pításához ....igen / ....nem, iskolai végzettséget igazoló irat ...igen / ...nem
letiltást tartalmazó határozat ....igen / nem, magánnyugdíjpénztári tagságot
igazoló belépési nyilatkozat ....igen / ....nem, ..............................,
............................, ........................., .......................

6./ E szerződés három példányban készült, és az eredeti példányt a munkavállaló
kapja, aki vállalja, hogy adataiban történő változást a munkahelyének azonnal
bejelenti.

7./ Jelen munkaszerződés szerves részét képezi a "TÁJÉKOZTATÁS" nevű nyomtatvány

8./ MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS A MUNKAVÁLLALÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL nevű nyomtatvány kiállításra, és az 1. példány átadásra, illetve átvételre került.


Kelt: $cegvar ,  $bedat

......................................................             ......................................................
$nev               				        $cegnev
	

A MUNKAVÁLLALÓ EGYÉB ADATAI:

Magánnyugdíj tagság kezdete, ................, tagsági száma: ..................
                    magánpénztár neve: .........................................
Nyugdíjas törzsszáma: ....................., havi nyugdíja: ....................
Lakás telefonszáma: .................., Személyi igazolvány száma: .............
Előző munkahely neve, címe, ....................................................
               kilépés dátuma, munkavisz. megsz. módja: ........................
Fizetést ..........................................sz. bankszámlára kéri utalni.
Családi pótlékot .......... gyermek után kap, családi kedvezményt kéri..........
Alkalmazotti kedvezmény megadását kéri: .....IGEN.............................
Iskolai végzettsége: ...........................................................
Családi állapota: ..............................................................
MUNKÁLTATÓI  IGAZOLÁS
A MUNKAVÁLLALÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL

Munkáltató megnevezése:	$cegnev
Munkáltató székhelye:		$cegir $cegvar
		$cegutca
Cégjegyzék száma: 		$cegjegy
Adószáma:		   	$adoszam
--------------------------------------------------------------------------------

IGAZOLOM, HOGY AZ ALÁBBI FOGLALKOZTATOTTAT   $bedat -N  NYILVÁNTARTÁSBA VETTEM.

--------------------------------------------------------------------------------
A FOGLALKOZTATOTT NEVE: 	$nev 		Leánykori neve:$lnev
Anyja neve:	$anev
Lakhelye:	$irsz $varos, $utca $djelleg $dhazszam
Adóazonosítója:	$adosz			TAJ száma:	$tajsz
Születési helye , ideje: 	$szhely  ,		$szdat

FOGLALKOZTATÁS MINŐSÉGE:  
                                       (alkalm., megbíz.jogv.) ................

                                        ........................................

 FOGLALKOZTATÁS HELYE:   

Kelt: ......................, 200.. év ....................hó ......nap


......................................................             ......................................................
$nev               				        $cegnev




                                    (1.: dolgozó * 2.:munkahely * 3.:munkáltató)















T Á J É K O Z T A T Á S                 1. oldal

Munkáltató megnevezése:	$cegnev
Munkáltató székhelye:		$cegir $cegvar
		$cegutca
Cégjegyzék száma: 		$cegjegy
Adószáma:		   	$adoszam
--------------------------------------------------------------------------------

A FOGLALKOZTATOTT NEVE: 	$nev 		Leánykori neve:$lnev
Anyja neve:	$anev
Lakhelye:	$irsz $varos, $utca $djelleg $dhazszam
Adóazonosítója:	$adosz			TAJ száma:	$tajsz
Születési helye , ideje: 	$szhely  ,		$szdat

A munkavégzés helye: ……………………………………………….
a./ az irányadó munkarend: állandó egy műszak..................................
                           két havi munkaidőkeretben...........................

b./ a munkabér egyéb elemei: esetlege éjszaki munkavégzés esetén pótlék,
                             túlmunka esetén bérpótlék illeti meg a M.T előírása
                             szerint.

c./ a bérfizetés napja : a tárgyhót követő hó 10-ig.............................

d./ a munkába lépés napja: $bedat

e./ a rendes szabadságok mértékének
       - számítási módja: ......................................................
       - kiadásának szabályai: M.T szerint tárgyévben...........................

f./ a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának
szabályai: - A munkáltató felmondása esetén 30 nap, amelyből 15 napra

.............felmentésre kerül..................................................

           - A munkavállaló felmondása esetén a munkáltató 30 napra felmentheti,
             de le is dolgoztathatja.

g./ a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e: NEM................

A tájékoztatást átvettem:

$cegvar , $bedat




......................................................             ......................................................
$nev               				        $cegnev


T Á J É K O Z T A T Á S                     2. oldal



h./ Kéthavi munkaidőidőkeret munkaórái: 2005-ben


          január-február           	41 munkanap         	164 munkaóra

          március-április          	42 munkanap         	168 munkaóra

          május-junius             	43 munkanap         	172 munkaóra

          július-augusztus         	44 munkanap         	176 munkaóra

          szeptember-október       	43 munkanap         	172 munkaóra

          november-december        	43 munkanap         	172 munkaóra








A tájékoztatást átvettem:


$cegvar , $bedat



......................................................             ......................................................
$nev               				        $cnev


