Bedolgozói szerződés
amely egyrészről ....................................................................................... (név, lakcím vagy székhely) mint foglalkoztató (a továbbiakban: Foglalkoztató), másrészről ....................................................................................... (név, lakcím) mint bedolgozó (a továbbiakban: Bedolgozó) között jött létre a következő feltételek szerint:
1. A Foglalkoztató a Bedolgozóval határozatlan időre (határozott időre 2.... év ................... hó ...... napjától – ......... év ..................... hó ........ napjáig) bedolgozói jogviszonyt létesít.
2. A Bedolgozó ......................................... tevékenységet végez. A munkáját a saját munkaeszközeivel, a Foglalkoztató által biztosított anyaggal végzi. Munkájához igénybe veheti a vele közös háztartásban élő ....................... személyek segítségét is.
3. A munkavégzésének helye ................................................................ (a Bedolgozó személyi igazolványába bejegyzett lakóhelye, vagy más, általa a munkavégzés céljára biztosított helyiség címe).
4. A 2. pontban meghatározott munkavégzésért járó díjazást a Foglalkoztató a munka kiadásával egyidejűleg írásban közli; ebben a teljesítménykövetelményt és a teljesítménydíjazás egyéb tényezőit is megállapítja.
5. A Foglalkoztató a Bedolgozónak a munka átvételével és átadásával eltöltött időre – amennyiben az a két órát meghaladja, és az nem a Bedolgozó hibájából állt elő – óránként ....................... forint díjazást fizet.
6. A Foglalkoztató a Bedolgozónak a munkavégzés során felmerült rezsiköltségét az alábbiak szerint fizeti meg:
(I. változat)
a) a Bedolgozó tulajdonában lévő munkaeszközök elhasználódási költségeként: ......
b) a bérelt munkaeszköz bérleti díjaként: ....................................................................
c) a gépek javításának, karbantartásának költségét .....................................................
d) a Bedolgozó által beszerzett .................... segédanyagok költségét ........................
e) a munkaanyagok, termékek el- és visszaszállításának költségét .............................
f) a munkavégzés helyéül szolgáló helyiség használati díját 
(beleértve a világítási, fűtési, takarítási költségeket) ...............................................
g) a munkaruha költségét .............................................................................................
(II. változat)
A felmerült rezsiköltség fejében a foglalkoztató havi ................ forint rezsiátalányt fizet.
7. A Bedolgozó a munkáját önállóan, a Foglalkoztató közvetlen irányítása nélkül, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkára vonatkozó szabályok, előírások szerint köteles végezni. 
A Foglalkoztatónak az alkalmazott technika és a munkavégzés módja tekintetében, a munka elvárt minősége érdekében adott utasítását a Bedolgozó köteles betartani. A Bedolgozó tudomásul veszi, hogy a Foglalkoztató a munkát, a felhasználásra kerülő anyagot, valamint a kezelési előírások és a munkavédelmi szabályok betartását időszakonként ellenőrzi.
8. A Bedolgozó tudomásul veszi, hogy selejtes termék előállítása esetén a 4–6. pontok szerinti díjazás, illetve költségtérítés nem illeti meg. A Foglalkoztató kérésére a selejtes termék kijavítását a saját költségén köteles elvégezni, de ez esetben a kijavított termékért díjazásra és költségtérítésre jogosult.
9. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben – így különösen a bedolgozói jogviszony módosítása, megszüntetése és a felek kártérítési felelőssége tekintetében – a 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Budapest, 20.............................
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