Munkaszerződés


Amely létrejött egyrészről a                ..........................................  (a munkáltató megnevezése)
székhelye/lakhelye:		
cégjegyzéket vezető bíróság:		
cégjegyzékszáma:		
adószáma:		
képviseli:		
mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),

másrészről                                           ……………….……….. (a munkavállaló megnevezése)
leánykori neve:		
anyja neve:		
lakhelye:		
születési hely és idő:		
TAJ-száma:		
adóazonosító száma:		
mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót ………….. év ………………… hó …………. napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja a jelen munkaszerződésben foglaltak szerint.

2. A Munkavállaló munkaköre: 	

3. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a Munkáltató tájékoztatta a Munkavállalót a munkaköri feladatokról, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről, és a Munka Törvénykönyve 76. § (7) bekezdésben foglalt körülményekről. A Munkáltató ezt a tájékoztatást további harminc napon belül írásban is köteles megtenni.

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló munkabére teljesítménybérként kerül megállapításra. A Munkavállaló a munkáltató által meghatározott 100%-os teljesítménykövetelmény rendes munkaidőben történő teljesítése esetén bruttó ……………………………… Ft/óra/hómunkabérre jogosult.

5. Figyelemmel arra, hogy a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős mértékben nem csak a Munkavállalón múlik, a felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló garantált bére ……………………………… Ft óra/hó.

6. A teljesítménykövetelményt a Munkáltató egyoldalúan jogosult megállapítani. A Munkáltató a teljesítménykövetelményt alkalmazása előtt írásban köteles közölni a Munkavállalóval. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót arról, hogy a munkaviszony kezdetekor a rá irányadó teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők a következők: 	
	
	
	

7. A Munkavállaló személyi alapbére: havonta bruttó ………………….. Ft.

8. A Munkavállaló munkavégzési helye 	

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló teljes munkaideje napi/heti ………….. óra.

10. A Munkavállaló munkába lépésének a napja:	

11. A Munkavállaló felett a munkáltatói jogkör gyakorlására 	
	
jogosult azzal, hogy az utasítási, irányítási és ellenőrzési jog megilleti 	
………………………………………………………………… is.

12. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy munkaviszonyukat próbaidő kikötése mellett létesítik. A próbaidő időtartama: ……………….. A felek tudomással bírnak arról, hogy a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél jogosult egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal megszüntetni.

13. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. rendelkezései az irányadóak.

14. Szerződő felek a jelen munkaszerződést elolvasást követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag  írták alá.


Kelt, …………………………, …………………………………….



……………………………..                                                                   ……………………….
            Munkáltató                                                                                          Munkavállaló





