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Preambulum

Jelen Kollektiv Szerz6d6st (a tovdbbiakban: KSZ) a Eudapesu TOrtdneti 140zeLrm (a
toviibbiakban: lYunkiiltat6) f6igazgat6ja, mint a [4unkiiltat6 k6pviset6je, miisfet6t az
intezm6nyben mijk6d6 Kdzgy0jtem6nyi 6s KdzmUvel6desi Dolgoz6k Szakszervezete (a
tovibbiakban: KKDSZ) felhatalmazott k6pvisel6je, mint a 14unkdltat6nil fogtalkoztatott
k6zalkalmazottak kdpvisel6je k6ti meg a Munka ttirv6nykainyv6r6l sz6t6 2Or.2. 6vi I.
tairv6ny (a tov6bbiakban: Mt.) alapjdn.

lelen Kollektiv Szerz6d6s kifejezett celja, hogy a Munkavijllal6k es a L,lunkdltat6 kdzdtt
idtrej6tt munkaviszonnyal kapcsolatos jogokat 6s kdtelezetts6geket, azok teljesitds6nek
m6dj;t 6s eljdr;si rendl6t, valamint a szerzod6 felek ka pcsolatrends zeftt szabilyozza a
jogszabiilyokban foglalt rendelkezdsek egys6ges vdgrehajtisa 6rdek6ben.
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I. Bevezet6s

1.lelen Kollektiv Szerz6d6s kifejezett c6lja, hogy a Munkavdllal6k 6s a Munk6ltat6 k6zdtt
l6trejdtt munkaviszonnyal kapcsolatos jogokat 6s kdtelezetts6geket, azok teljesit6sdnek
m6djiit 6s eljiirdsi rendj6t, valamint a szetz6d6 felek kapcsolatrendszetdt szabelyozza a
jogszabdlyokban foglalt rendelkez6sek egys6ges v6grehajtSsa 6rdekdben

2. A Kollektiv Szerz6d6ssel a Felek az Mt. 276. 5-a alapjdn, a jogszabilyi keretek kdzdtt
kdlcsdn6sen, j6hiszem(en 6s egyLlttm(kddve szabeyozzek a foglalkoztatottakat 6rint6,
munkav6gz6ssel kapcsolatos k6rd6seket.

3. Egyebekben a Felek egymds kdzdtti viszonyaikra n6zve az l4t. iiltaliinos magatartitsi
szabdlyait ds jogelveit (NIt, 6-8.5, I\4t. 12. 5) tekintik iritnyad6nak az aldbbiak szerint:

- a j6hiszemfiseg 6s tisztess6g alapelve,
- mdltdnyos m6rlegel6s alapelve,
- kdlcsdnds tSj6koztatiis elve,
- ioqqal val6 vissza6l6s tilalma,
- az egyen16 binismdd kdvetelm6nye
- feddhetetlens6g.

4. Az l4t. egyrittmUk6d6s aiapelv6b6l kiindulva Felek rdgzitik, hogy a l'lunkaviillal6k
jogosultak az 6ket 6rint6, munkaviszonyra vonatkoz6 szabiilyok megv6ltoziisa eset6n, a
Munkiiltat6 sajirt hatdsk6r6ben hozott ddnt6sei 6s int6zked6sei vonatkozdsdban a
viltozds16l megfelel6 id6ben 6rteslllni.

u. iltalenos rendelkez6sek

szem6lyi hat5ly
. A Kollektiv Szerz6dds hatiilya a lYunkiiltat6val munkaviszonyban 6ll6 valamennyi

munkavdilal6ra kiterjed.
. a Kollektiv Szerz6d6s hat;lya nem terjed ki azonban a lYunkdltat6 mindenkori

vezet6j6re (F6igazgat6), aki felett a munkirltat6i jogkdrt a fenntart6, Budapest
F6v6ros Onkorm5nyzata gyakorolja.

. A Kollektiv Szerz6dds szem6lyi hat6lya a vezet6 iillits[ munkav;llal6kra nem
terjed ki.

Id6b€li hatiily
. E Kollektiv Szerz6d6st a Felek hatdrozatlan id6tartamra hozzitk l6t.e azzal, hogy

rendelkezdseit k6t6vente felrllvizsg AjAk, As az 6rv6nyes jogszabilyoknak
megfelel6en kieg6szitik, vagy m6dositjitk. A kdltsdgkihatist 6rint6 r6szek naptiri
6vre vonatkoznak. Amennyiben indokolt, ezeket 6vente feltil kell vizsgilni 6s a
kdltsdgvet6st6l fiigg6en, sztjks6g szerint m6dositani kell.

. A Kollektiv Szerz6d6s hat6lyba 16p6s6nek napia: 2021. szeptember 1.

. -lelen Kollektiv Szerz6d6s hatilyba l6p6s6vel a Felek kdzdtt a 2017. miijus 1.
napjiin l6trejdtt, tdbbszdr m6dositott Kollektiv Szerz6dds rendelkez6seit a Felek
hat6lyon kiviil helyezik.

III. A Kollektiv szerz6d6s eli6rSsi szab6lyai, kaitelmi rendelkez6sei

A Koll€ktiv szerz6d6s felmondisi ideie
. A Kollektiv Szerz6d6st a Felek 3 (hirom) h6napos hatirid6vel, indokolissal

mondhatjiik fel,
. A felmondiist ir6sban kell k6z6lni a m6sik F6l k6pviseleti jog gyakorl6srra

jogosultjSval.
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A felmond6si jog a Kollektiv szerz6d6s megkdt6s6t6l sziimitott 6 (hat) h6napon
belrjl nem gyakorolhat6 (14t. 280.S. (2) bekezd6s).
A Kollektiv Szerz6d6s felmondirsiit megel6z6en a Felek kdtelesek egyeztetni
arr6l, hogy az m6dositiissal hatiilyban tarthat6-e. A Felek megiillapodnak abban
is, hogy a Kollektiv Szerz6d6s miisik F6l eltali felmondiisa, m6dositiisi javaslata
eset6n, ha az 6rintett k6rd6sek valamelyik6ben nem j6n l6tre megdllapodiis,
kdzds ddntdssel csak a vitatott pontot helyezik hatdlyon kivrjl, a Kollektiv
Szerz6dds vit.ival nem 6rintett szabdlyainak a hatilya fennmarad, 6s folytatjiik a
vitatott k6rd6sekben az eqyeztet6st.

A Kollektiv szerz6d6s m6dosit5sa
. A Kollektiv szerz6d6s m6dositiisiit birmelyik f6l kezdem6nyezheti a m6sik F6l

k6pviseleti jog gyakorlisira jogosultj6val.
. A m6dositiist irdsban kell kezdem6nyezni, melyben a kezdem6nyez6 F6l kbteles

megjeldlni a m6dositani tervezett rendelkezdseket vagy titrgykdrdket, valamint a
m6dositisra irinyul6 kezdemdnyez6s indokait.

. A Felek a kezdemdnyez6s irtadiisiit6l szimitott 10 (tiz) napon beliil egyeztet6
bizottsiigot hoznak l6tre. Az egyeztet6 bizottsiig l6trejdtt6t6l sziimitott 5 (dt)
napon belril - kdteles az egyeztet6st megkezdeni.

. Nem kell vit6ra bocsiitani a jogszabiilyok v6ltozds6b6l, toviibbi a fenntart6,
Budapest F6viirosi onkormirnyzat Kdzgy[jl6s6nek ddntdseib5l ered6, azoknak
pontosan megfelel6 m6dositdsokat.

. Az els6 egyeztet6 tdrgyaliison kdzdsen megiillapitjdk 6s rdgzitik tegaldbb:
- az egyeztet6s t6rgy6t k6pez5 f6bb tdrgyk6rdket,
- a m6dositdsi javaslatok elk6szit6s6hez szilks6ges adatszolgriltatiisi

kdtelezettsdgeket, azok teljesit6s6nek hatiiridejdt,
- a Felek m6dositisj javaslatai elk6szit6s6nek, illetve a mdsik F6l rdsz6re

t6rt6n6 dtad6seinak hatiiridej6t, 6s
- a kdvetkez6 egyeztet6 tdrgyalirs id6pontj;t.

. Kisebb silyi m6dositdsi javaslatok16l, valamint olyan javaslatok16l, amelyekben
a Felek egyetdrtenek az els6 egyeztet6 t;rgyalirson ddntdst kell hozni.

. Az egyeztet6 tirgyalitsok16l a Felek kdzds jegyz6k6nyvet k6szitenek, ha
szl.iks6ges, az egyes k6rd6sek 6rtelmez6s6re szak6rt5t vesznek jg6nybe.

. A m6dositdsok hatiilyba ldpeser6l minden esetben krildn kell rendelkezni,
egyebekben a m6dositdsok szdveg6nek el6k6szit6sdre, vitiijitra 6s aldirjsdra a
KSZ ben foglalt, ezekre irdnyad6 iiltaliinos szab6lyokat kell alkalmazni.

A Felek a Kollektiv Szerz6d6ssel kapcsolatosan az Mt. szab;lyokat tekintik irdnyad6nak.
Jelen Kollektiv Szerz6d6sben a Felek a munkaviszonyb6l szdrmaz6 jogokat 6s
k6telezetts6geket igy szabe\ozz,k, hogy az egyes, iiltaluk kdzdsen meghat.irozott
k6rddsekben a f4unkavdllal6k szimdra kedvez6 m6don tdrnek el az Ntt.-ben foglalt
dltalitnos szabilyokt6l. (Mt, 217. 5)

IV. A Kollektiv szerz6d6s munkaaigyi kapcsotatokra vonatkoz6 szabilyai

A szakszervezeti jogokat 6rint6 rendelkez6sek

1. A Munkiiltat6 k6telezi mag6t a KKDSZ alapszervezet6vel va16 egyLlttmiikdd6sre. A
KKDSZ alapszervezet kdtelezi magiit arra, hogy az Mt. ds az egy6b tdrv6nyekben,
rendeletekben biztositott jogosultsiigait a jogok t;rsadalmi rendeltet6s6nek megfelel6en
gyakorolja, 6s a KKDSZ alapszervezet Munkavdllal6k 6rdek6ben kifejtett tev6kenys6ge -a Munkiiltat6 rendeltetdsszerij 6s jogszeru egyuttm(kdd6se eset6n - nem iriinyil a
Munkiiltat6 Alapit6 Okiratiiban, vatamint a szervezeti 6s ptijkdd6si Szabjlyzatdban (a
toviibbiakban: SZI4SZ) foglaltak rendeltet6sszerU mUk6d6s6nek megzavariisdra,



2. A Munk.iltat6 a KKDSZ alapszervezet6nek m(kdd6s6t kritdndsen az aliibbiakban
felsorolt eszkdzdkkel timogatja :

. szLlks6g eset6n, eseti jelleggel, legaliibb sz6ban rendelkez6sre bocsiitja az
6rdekk6pviseleti jogitnak gyakorliisdhoz szLlks6ges, egy6b m6don hozz, nem
f6rhet6 szervezeti 6s gazdas6gi informiici6kat,

. t6ritdsmentesen biztositja a KKDSZ alapszervezete szimdra rendezv6nyeinek
megtartiisihoz szLlks6ges helyis6get,

. tAmogatja a szakszervezeti t6j6koztat6k, egydb relevdns anyagokhoz vat6
hozz6f6r6st a lYunkavdllal6k sz;m;ra (pl. az int6zmdnyi levelez5 rendszer
haszniilatiinak biztositdsdval, az int6zm6nyben haszn;lt bels6 hirdet6si felijletek
haszn6latdval, illetve szriksdg eset6n az anyagok t6rit6smentes
sokszorositiisiiva I ),. biztositja a jogszabdlyban meghatiirozott sziimi Munkav6llal6 szdmdra a
munkav6gz6si kdtelezettsdge al6li mentesit6st a plunkiiltat6val val6 konzultitci6
tartamiira (I.,lt, 273. S),. biztositja a szakszervezeti tiszts6gvisel6k szdmdra a jogszabiilyban
meghat;rozott munkaid5kedvezmdnyt, amelynek konkr6t m6rt6k6t a
szakszervezet janu5r elsejei tagl6tsz6ma alapjitn kell meghatdrozni (Mt. 274. a),. biztositja a viilasztott szakszervezeti tiszts6gvisel6k fokozottabb munkajogi
v6delm6t a jogszabily szerint. Eszerint kdzvetlen fels6bb szakszervezeti szerv
egyet6rt6se szriksdges a KKDSZ alapszervezet6nek viilasztott szakszervezeti
tiszts6get betdlt6 Munkav6llal6 munkaviszony;nak a Munkdltat6 .iltal
felmondissal t6rt6n6 megsziintetdsdhez, illetve a munkaszerz6d6st6l elt616
munkakdrben tdrtdn6 foglalkoztat6shoz.

3. A l,lunkitltat6 6s a KKDSZ alapszervezete viillaljiik, hogy kdlcsdndsen tdjdkoztatjiik
egym6st azok16l a te.vezett intdzked6sekr6l, amelyek a miisik f6l tev6kenysdg6t 6rintik,
illetve befolydsoljik. Az intdzked6sek hatdlyba 16p6se el6tt 6rdemben egyeztetnek,
melynek soriin kdlcsdn6s 6rdekek figyelembev6teldvel tdrekszenek a megegyezdsre az
int6zked6sek tartalm6ban 6s v6grehaitiisi rendj6ben. Felek rendszeres egyiittmijkdd6se a
l'.4unkiltat6ndl az al6bbiakra terjed kil

. a KKDSZ alapszervezet k6rdsdre mindazon gazdasdgi, szervezeti informitci6k
biztositdsdra, amelyek a munkav6llal6i 6rdekv6delmi tev6kenys6ge kifejt6sdhez
szUks6gesek;

. a Munk6ltat6nitl megval6sul6 b6rfejlesztdsek alapelveinek kialakitds6ra;

. a ttunk;ltat6 szociSlis 6s j6l6ti kereteinek az 6ves kdlts6gvet6sben va16
megdllapit6siira;

. a szakszervezet iiltal fontosnak tartott 6s iriisban bejelentett k6rd6sek
megvitatiis6ra, az esetleges v6t6t, sztrdjkot megel6z6 egyeztet6sre.

4. A Munkiiltat6 6s a KKDSZ alapszervezet egyiittm(kdd6sdnek (egymiisra 6pii16, vagy
esetenk6nt alkalmazhat6) formdi a !lunkiiltat6nitl a kdvetkezSk:

. a szakszervezeti titkir tagja - javaslatt6teli joggal - a vezet6i beosztitst drint6
pitlyiizatokat (f6igazgat6, gazdasiigi vezet6, f6igazgat6-helyettesek) elbir;16
szakmai bizottsdgoknak,

. rendszeres megbeszdl6sek, egyeztet6sek biztositisa a Munkdltat6 ds a KKDSZ
alapszervezet6nek k6pvisel6i kdz6tt, szUksdg eset6n eseti egyeztet6 bizottsig
l6treh026sa 6s m(kbdtetdse,

. a lYunkavirllal6k nagyobb csoportj6t 6rint6 int6zked6sek, valamint a szervezeti
6s Miikdd6si Szabilyzat tervezet6nek megk0ld6se a KKDSZ alapszervezet
16sz6re,

. a KKDSZ alapszervezet iritsbeli megkeres6s6re a F5igazgat6 tiij6koztatist ad a
lYunkaviillal6k jogviszonyiival dsszefiigg6, gazdasiigi 6s szociilis 6rdekeit drint6
k6rd6sek15l.

5. A Munkirltat6 6s a KKDSZ alapszervezete a miisik F6lt6l 6rkez6 iriisbeli megkeres6sre
tizendt munkanapon beliil k6teles 6rdemi irdsbeli viilaszt adni,



6. A KKDSZ alapszervezete vdllalja, hogy az Mt-ben biztositott k6pviseleti jog6t a
t;j6koz6d5s megszerz6se drdekdben hasznitlja fel, az egyet nem 6rt6s jog;t csak a
Munk6ltat6val tort6n6 6rdekegyeztet6 tirgyalisok eredm6nytelens6ge eset6n gyakorolja.
Ehhez meghivja a Munkiiltat6 f6igazgat6iil, vagy tiirgyaliisra felhatalmazott k6pvisel6j6t,
hogy a KKDSZ 6rtekezleteken az dltalSnos k6rd6sek vitiin - a ddntds hozatalat kivdve
rdszt vegyen.

7. A KKDSZ alapszervezete kdteles t.ijdkoztatni a Munkiiltat6t a KKDSZ esetleges
irtalakuliisii16l, tovitbbd kdteles az ele'ijsra, azaz t*gyal'sia 6s megdllapoddsra
jogositott k6pvisel6it megnevezni. A Munkiltat6 szint6n kdteles a KKDSz rendelkez6s6re
bocsirtani a vele egylittmUkdd6sre kijeldlt, tdrgyalSsra 6s meg6llapoddsra felhatalmazott
vezet6k jegy26kdt.

B. A KKDSZ alapszervezete tagl6tsz;mdt igazol6 bizonylatokat (munkav6lla16i ds
nyugdijas szakszervezeti tag#gi nyilatkozatokat) a lvlunkiiltat6val kell ismertetni,
dsszesit6stkr6l jegyz6kdnyvet k6sziteni, melyet k6vet6en a jogszabiilyi kereteken beliil a
tisztsdgvisel6i munkaid6-kedvezm6nyek konkr6t igdnybevdteld16l (14t.274.5) a KKDSZ
alapsze.vezete a lYunkirltat6val itllapodik meg.

9. A KKDSZ alapszervezet vilasztott tisztsdgvisel6inek munkajogi v6delm6t a I\4unkiltat6
azMt 273,9, alapjdn biztositja. A KKDSZ vitllalja, hogy ehhez a tiszts6gvisel6k n6vsor6t
6s az ezekben bekdvetkez6 esetleges viltozdsokat - figyelemmel az Mt. 232, S szerinti
tdj6koztat6si k6telezetts6gre - a virltoziis bekdvetkez6sdt kdvet6 3 napon belul a
l4unk6ltat6 rendelkez6sdre bocs6tja, tovabbd az Mt. 273.9 (3) 6s (4) bekezd6s6ben
foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

10. A felek viillaljiik, hogy a m5sik f6lt6l kapott informdci6kat, t;j6koztausokat,
adatokat, stb,,6s az egyeztetds soriin tudomdsukra jutott ismereteket a szem6lyisdgi
jogok teljes 6s marad6ktalan v6delm6vel 6s a titoktartiis kdtelezettsdg6vel kezelik. Felek
tevdkenysdge egy6bk6nt sem s6rtheti a mitsik f6l jogos erdekeit, s nem vezethet az
iiltaluk k6pviseltek alkotmiinyos jogainak sdrelm6re,

V. A munkaviszony
A. A munkaviszonyra vonatkoz6 alapvet6 szabSlyok

1. A munkaviszony alanyai 6s a munkaszerz6d6s l6trejaitte, tartalma

1.1. A munkaviszony alanyai a tvlunkdltat6 6s a Munkaviillal6. A Felek rdgzitik, hogy a
Munkiiltat6niil munkaviszony biirmely munkakdrre azzal a lvlunkavdllal6val l6tesithet6,
aki rendelkezik az adott munkak6rre a jogszabiilyl szerinti elviirt k6pesit6sek kdziil a
lYunkitltat6 iiltal el6irt kdpesitdssel.

1.2. A munkaviszony a Munk;ltat6 6s a I\4unkaviillal6 kdzdtt irisba foglalt
munkaszerz6ddssel jdn l6tre. (Mt. 44. 5) A munkaszerz6d6st az lYt.-re figyelemmel kell
l6trehozni, amelynek rendelkez6sit6l - az lY.t-ben meghat;rozottak kivdtelekt6l - a
I4unkavdllal6 javiira el lehet tdrni. (Mt. 43, 9)

1.3. A munkaviszony kezdetdnek napjiit a munkaszerz6d6sben kell meghat;rozni. Ennek
hidnyiban a munkaviszony kezdete a munkaszerz6d6s megkdt6s6t kdvet6 nap. (lv1t.48.
5) A l.4unkiiltat6nil a Felek megiillapoddsa alapjin a pr6baid6 id6tartama legfeljebb n6gy
h6nap. (Mt,50, I (4) bekezd6s)

1 3srzozo. tx :o.t rliruriLs ,nra,meiybei
nt6zm6nwezet6ie;tazat eroytatisanak rcndjdr6ri varamr eqye. ku turi,s tirqy'i r.ide etek m6dosn;s;rdr
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1.4. A munkaszerz6d6st, annak m6dositdsdt, ds megszijntet6s6t (!lt. 22. 5 (3) bekezdes)
minden esetben ir;sba kell foglalni. A munkaszerz6d6s iriisba foglal6sdnak elmulaszt6sa
miatt a munkaszerz6d6s 6rv6nytelens6g6re kizdr6lag a Munkavillal6 - a munkiiba l6p6st
kdvet6 harminc napon bel|l - hivatkozhat, (14t.44. 5)

1.5. A munkaszerz6dds, amennyiben a Felek elt6r6en nem rendelkeznek, hatiirozatlan
id6re jt n l6tre. (Mt. 45. S (2) bekezdds) Hatitrozott idej[j munkaviszony egyedi
esetekben:

- helyettesitdscdlj,b6l,
' meghatiirozott munka elv6gzdsdre, ill. meqhatiirozott feladat elletasira

l6tesithet6.

1.10. A Felek - dsszhangban az Mt. rendelkez6seivel - a tiivoll6ti dii fogalma alatt l4t.
148.5-a alapj;n az alSbbiakat 6.tik: az esed6kessdge id6pontj;ban 6rv6nyes alapb6r
(136, 5), p6tldkittaliny (145. 5), b6rp6tl6k (151. 5), A 14unkiiltat6 a tdvoll6ti dijjal
sziimol a vdgkiel69it6s, felmondiisi id6re jd16 dsszeg, a tiipp6nz, 5lldsid6, valamint
jubileumi jutalom dsszeg6nek kiszdmitiisa esetdn.

2. Vez€t6 6ll6si Munkavillal6k
6s vezet6i megbiz6ssal rendelkez6 l''lunkav6lla16k

2.1. A Munkiiltat6 vezet6je a F6igazgat6, A F6igazgat6 munkaviszonyiinak l6tesit6se
6s megszLintet6se a Budapest F6vdros K6zgyijl6se hat;skdrdbe tartozik, az egydb
munkiltat6i jogokat a F6igazgat6 tekintetdben a F6polgdrmester gyakorolja.

2,2, A I4unk6ltat6 vezet6 6llisi Munkaviillal6i: a r6g6szeti f6igazgat6-helyettes, az

ijkori f6igazgat6-helyettes,6s gazdasiigi igazgat6. A piilyiizat 0tjdn kivitlasztott
vezet6 6lldsi munkavdllal6kat - a gazdasiiga igazgat6 kivdteldvel - a F6igazgat6
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1.6. Helyettesit6s celjib6l ldtrej6tt hat;rozott idej( munkaviszony esetdn a szerz6d6sben
meg kell hatdrozni a foglalkoztatds v6rhat6 id6tartam.it ds azt a t6nyt, amelynek
bekdvetkezdse esetdn a jogviszony megszfinik.

1.7. A munkaszerz6d6sben a feleknek meg kell 6llapodniuk a Munkaviillal6 alapb6rdben
6s munkakdr6ben. (Mt. 45, (1) bekezd6s) A l"tunkav6lla16 alapb6r6t a l4unkiiltat6 iiltal
int6zm6nyi szinten kialakitiisra keriil6, mindenkori hatijlyos el6meneteli
rendszer/b6rsdvok alapjiin kell meghatdrozni.

1.8. Budapest F6v6ros dnkormiinyzata (a toviibbiakban: 0nkorminyzat), a

Kdzgyijjtem6nyi 6s Kdzm(vel6d6si Dolg026k Szakszervezet valamint a Munk.iltat6 kdzdtt
2020. augusztus 31. napjdn letrejdtt 6s 2020. november 1. napjit6l 2030. okt6ber 31
napjiiig hat6lyos Egyrittm(kdd6si Megiillapodiis 5.1. d) pontja drtelmdben az
0nkorminyzat a 2020. 6vt6l iionnan - b6relemk6nt, tart6s jelleggel - bevezeti ,,Budapest
p6tl6k" elnevez6sij iuttat;st. A l'.4unkdltat6 az EgyLlttmukod€si l4egiillapodds 6.4. pontja
alapj;n kdtelezettsdget viillal arra, hogy a ,,Budapest p6tl6k" elnevezds( juttatiist, az

0nkormiinyzat 6ves kdlts6gvet6si rendelet6ben, az adott Munkiltat6 vonatkozds6ban
meghatirozott dsszeg erejdig, f4unkav;lla16i r6sz6re b6relemk6nt biztositja, 6s ezen
kiitelezettsdgdt jelen Kollektiv Szerz6d6sben ds a Munkaviillal6k egyeni
munkaszerz6d6sdben 169ziti.

1.9. A Felek rdgzitik, hogy amennyiben a v/A. 1.8. pont szerint biztositott,,Budapest
p6tldk" efnevez6s( juttat;st a fenntart6 a l4unk6ltat6 szilmirc az dves kdltsdgvetdsben
nem biztositja, a Munkiiltat6 k6teles a l4unkavdll6k munkab6r6t ezen b6relem n6lkiil
megillapitani 6s ennek megfelel6en m6dositani az egy6ni munkaszerz5d6seket.



hatiirozott id6rc bizza meg'z. A gazdasitgi igazgat6t a f6polgdrmester - a F6igazgat6
javaslatdra - hat;rozott id6rc bizza meg, Vezet6 6ll6si 14unkavilla16k felett a

munkitltat6i jogokat a f6igazgat6 gyakorolja.

2.3. A Munk;ltat6ndl vezet6i megbizdssal rendelkez6 lYunkavillal6k: az igazgatok, a
f6osztdlyvezet6k, a f6osztdlyvezet6-helyettesek, az osztilyvezet6k 6s az osztiilyvezet6
helyettesek.

2.4. A vezel6i megbizits tartalmazza a vezet6 5ltal ell6tand6 feladatkdroket 6s az egydb
vezet6kre vonatkoz6 specidlis rendelkez6seket 6s elletand6 vezet5i feladatokat,
kUl6ndsen a munkaszervez6ssel, teljesitm6ny6rt6kel6ssel a munkaidS-nyilvdntartissal,
szabads6qoliisi terv k6szit6s6vel kapcsolatos feladatokat.

2.5. A vezet6i megbizds maximum 5 6ves hatdrozott id6re adhat6, Vezet6i feladatok
ell6tdsiira megbizitst a Munkdltat6val munkaviszonyban 6116 Munkavitllal6nak adhat6. A
vezet6i megbiziis a lYunkiltat6i jogkdrt gyako116 F6igazgat6 6ltali irdsos visszavondssal,
vagy a hat6rozott id6 letelt6vel szijnik meg. A megbiziis visszavoniisiit vagy megsziin6s6t
kdvet6en a Munk6ltat6 a lYunkavdllal6t eredeti - vezet6i megbizdsitnak elfogadiisa el6tti
- munkakdrdben foglalkoTtatja tovibb.

2.6. A vezet6i .ill;si 14unkavdllal6kra jelen Kollektiv Szerz6d6s rendelkez6seinek hatiilya,
a II. fejezet rendelkez6s6nek megfelel6en nem terjed ki.

3. A Munk6ltat6 kaitelezetts6gei

3.1. A lYunkiiltat6 a 14unkaviillal6nak a munkaszerz6d6s alSirdsiival egyidejiileg, de
legk6s6bb a munkaviszony kezdet6t6l sziimitott tizendt napon belill kdteles itadni az l4t.
46.5 (1) bekezd6s szerinti ,,Tiijdkoztat6t", az al6bbi tartalommal:

a) a napi munkaidS meqhalSroT6sa,
b) az alapb6r, alapb6ren tili munkabdr 6s egy6b juttat6sok meghat6rozdsa,
c) a munkab6rr6l tdrt6n6 elsziimoliis m6dja, a munkab6rfizet6s gyakorisiiga, a
kifizet6s napja,
d) a munkakdrbe tartoz6 feladatok,
e) szabads6g m6rt6ke, szirmititsi m6dja 6s kiaddsiinak rendje,
f) a felmondiisi id6 megiillapitiisinak szab6lyai,
g) jelen Kollektiv Szerz5d6s16l va16 tiij6koztatiis,
h) a munk;ltat6i jogk6r gyakorl6jiinak meghatitroziisa.

3.2. A lvlunk6ltat6 kdteles az eg6szsdget nem vesz6lyeztet6 6s biztonsdgos munkav6gz6s
k6vetelmdnyeit biztositani (Mt. 51. 5 (4) bekezd6s), a vonatkoz6 jogszabiilyi el6iriisok
betart6sdval.3 A lvlunkirltat6 a munkirba l6p6st megel6z6en 6s a munkaviszony fennill6sa
alatt rendszeres id6kdzdnkdnt kdteles ingyenesen biztositani a I\4unkavdlla16k munkakdri
alkalmass6gi vizsgitlatiit.

3.3. Minden olyan munkavdgz6sn6l, amelyn6l a jogszabdly v6d6felszerel6s haszn6latiit
irja el6 a l'4unkdltat6 az erre i16nyad6 bels6 szabiilyoziisa szerint biztositja a
v6d6felszerel6st.

3.4. A l.4unkiiltat6 a jogszab6lyban4 el6irtak valamint a V/E. 6. pontban foglaltak szerint
biztositja a k6perny6s munkahely kialakitii#nak minimdlis kdvetelm6nyeit a k6perny6s
munkakdr6kben.

2 3s/202a (\. 30.) EMflr rendeet
nte,m6nyvezet6ipijryizat rero ytatisinak rcndja16l, valamini eqyes kuturils tirgyi rendedek m,jdositrsrnjr

3 :/zooz.(r.s.) szcsu-eru "oy nkav6dermikdvete m6ny€in€k minimerts szintjdr6l

sol1se. (xL r ) EiM Grderet a kapemy6 .r6b nunk &zis mio m;ris eqEs=aquqyi6s bitu nrisi kdverehEtry€ i6r
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4.1. A
a)
b)

c)

d)

e)

4. A Munkav6llal6 kaitelezetts6gei 6s a kiitelezetts6g nem teli€sit6se

l"lunkaviillal6 k6teles:
a Munk;ltat6 6ltal el6irt helyen 6s id6ben munkdra k6pes 6llapotban megjelenni,
munkaideje alatt - munkav6gzds c6uiib6l, munk6ra kdpes Sllapotban - a
lYunkiiltat6 rendelke26sdre iillni,
munkijit szem6lyesen, az dltal6ban elvdrhat6 szak6rtelemmel 6s gondossiiggal, a
munk,jiira vonatkoz6 szabdlyok, e16irdsok, utasitiisok 6s szok;sok szerint
!6.gezni,
a munkakdr6nek ell6tisihoz szLiks6ges bizalomnak megfelel6 magatartiist
tan sitani,
munkatiirsaival egyi.ittmiikddni (Mt. 52. 5 (1) bekezdes).

4.2. A 14Lrnkavitlla16 kdteles megtagadni az utasitiis teljesit6sdt, ha annak v6grehajtSsa
m6s szemdly egdszs6g6t vagy a kdrnyezetet kdzvetlen|l 6s s0lyosan vesz6lyeztetn6. A
t4unkaviillal6 megtagadhatja az utasitiis teljesit6s6t, ha annak v6grehajt;sa
munkaviszonyra vonatkoz6 szabiilyba r.itkdzik, vagy a lYunkaviillal6 6let6t, testi 6ps6g6t
vagy egdszs6gdt kdzvetlenrll ds silyosan vesz6lyeztetn6. A Munkavdllal6 az utasitirs
megtagadiisa eset6n is k6teles rendelkezdsre illni, A munkavdllal6 a munkdltat6
utasitiisiit6l akkor t6rhet el, ha ezt a munkiiltat6 kirrosodiist6l val6 meg6vdsa felt6tleniil
megkdveteli 6s a munkiltat6 6rtesit6s6re nincs m6d. Az utasit;st6l val6 elt6r6sr6l a
munkiltat6t halad6ktalanul tiij6koztatni kell. (Mt. 5a. 5)

4.3. A lYunkiiltat6 a munkaviszonyb6l sziirmaz6 k6telezettsdg v6tkes megszeg6se
esetdre Munkav6llal6 sz6mira a fokozatos#g elv6nek figyelembevdtel6vel 6llapithat meg
hdtrinyos jogkdvetkezm6nyeket, amelyek az a16bbiak lehetnek:

a) sz6beli flgyelmeztetds,
b) iriisbeli figyelmeztetds lehetsdges hitriinyos jogk6vetkezm6nyre figyelmeztetdssel

(a kotelezettsdgszegds s0lydt6l fiigg6en a 14unkdltat6 m;r els6 fokozatk6nt is
alkalmazhatja, indokliissal 6s jogorvoslati kioktatiissal elliitva)

c) irisbeli figyelmeztet6s hdtriinyos jogkovetkezm6ny alkalmaz6siival (munkdltat6a
szankci6t is tartalmaz, indokldssal ds jogorvoslati kioktat6ssal elldtva)

d) munkaviszony azonnali hatiilyi megsztntet6se (indokliissal ds jogorvoslati
kioktatissal elliitva)

4.4. A Munkiltat6 iiltal a V/A. 4.3. pont c) pontja szerint alkalmazhat6 h;trinyos
jogkdvetkezmdnyek lehetnek:

munkab6r csdkkent6se maximum 6 h6napos id5tartamra.
munkiltat6i jutalomb6l kimaradds a v6tkes kdtele2etts6gszeg6s megSllapitrisiit
kdvet6 egy 6vig,
munkiiltat6i el6meneteli rendszerben val6 v6rakoztatds maximum k6t 6vig,
munkdltat6a b6remel6sb6l va16 kimaradds a vdtkes k6telezetts6gszegds
meg;llapit;s6t kdvet6 egy 6vig,
szervezeti egys6g vezet6s6re adott megbiz6s visszavon6sa,
kutat6nap ig6nybevdteldnek megvoniisa maximum egy 6ves id6tartamra.

4.5. A Munkav.illal6val szemben hdtrdnyos jogkOvetkezmdnyek alkalmaziisira kizi16lag a
munkiiltat6i jogkdr gyakorl6ja jogosult, a munkaviszonyb6l szitrma26 kdtelezetts6g
v6tkes megszeg6s16l tdrtdn6 tudomiisszerz6st6l sziimitott 15 napon belLil, legfeljebb
azonban az elk6vet6st6l sz;mitott 16ven belul, b(ncselekmdny elk6vet6se eset6n a
bUntethet6s6g el6vr.il6s6ig. A hiitriinyos jogkdvetkezm6ny alkalmazds6t mindig ir6sba kell

a)
b)

c)
d)

e)
0
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foglalni, indokolni kell 6s meg kell nevezni az azzal szembeni jogorvoslati lehet6s6g
ig6nybev6tel6nek a m6djdt, hely6t, hatiiridejdt.

4.6. A V/A, 4.3. pont szerinti hiitrdnyos jogkdvetkezm6ny megiltapitii#nit a
fokozatossiigon tril els6sorban az elk6vetett kdtelezetts6gszeg6s silyiit, valamint az
elkdvet6 vdtkessdg6nek fokit kell figyelembe venni. A l'lunkav6llal6ndl ko16bban
alkalmazott jogkovetkezmdny dokumentiici6jiit be kell szerezni 6s az etjdrds
dokumentumaihoz csatolni kell. A munkiltat6i jogkdr gyakorl6ja az egym6st6l k016n;l16
tigyekben, ugyanazzal a lYunkaviillal6val szemben ugyanazt a joghiitrinyt alkalmazhatja,
de nem s6rtheti meg a Munkav6llal6 jogszabiilyban meghat6rozott k6telez6 legkisebb
munkab6rhez minimilbdrhe2 ds garantiilt b6rminimumhoz va16 jogosultsdgiit.

4.7. A Munkdltat6 az eset dsszes k6r0lm6nyeinek m6rlegel6se alapjiin el6zetes
figyelmeztetds n6lkLil, azonnali hatiilyi felmond;ssal megszr.intetheti a Munkav6llal6
munkaviszonyiit, ha a Munkavillal6 a munkaviszonyb6l sziirmaz6 l6nyeges
kdtelezettseqet szdnddkosan vagy srlyos gondatlansiiggal jelent6s m6rt6kben megszegi,
tovdbbd, ha a Munkav;llal6 egyebkdnt olyan magatartdst tanisit, amely a munkaviszony
fenntartdsit lehetetlenn6 teszi.

5. A Munl(5ltat6 szem6ly6ben bekaivetkez6 v6ltoziis (jogut6dl5s)

5.1. A Munkiltat6, mint szervezet, valamint a Munkdltat6 mint szervezet gazdasjgi
egys6g6nek jogiigyleten aiapu16 iitv6tel6nek id6pontjiiban fennjl16 munkaviszonyb6t
sziirmaz6 jogok es kdtelezetts6gek az iitad6r6l az dtvev6 l4unkdltat6ra szdllnak 6t. A
Munkaviillal6 mdr megszerzett jogviszonya vijltozatlan marad a vdgkieldgitds 6s
felmonddsi id6, valamint jubileumi jutalom szdmitiisa tekinteteben. (tyt. 36. g (1)
bekezd6s)

5.2. Az itad6 Munkiiltat6 az dtszdllist megel6z6en kdteles tiij6koztatni az Atve!6
Munkdltat6t az ;tszillissal 6rintett munkaviszonyokb6t, a tanulmdnyi szerz6d6sekb6l
s26rmaz6 jogokr6l 6s kdte lezettsdg ek 16l . A til6koztatds elmaradjsa az dtvev6
munkdltat6val szemben e jogviszonyokb6l sz6rmaz6 igdnyek 6rv6nyesit6s6t nem 6rinti.
(Nrt.37. S)

5.3. Az dtvev6 lYunkiltat6 az irtsziilliist kdvet6 tizendt napon belLil a tyunkifltat6
azonosit6 adatainak kdzl6s6vel kdteles irdsban tiij6koztatni a Munkav;llal6t a l.4unkdltat6
szemdly6ben bekovetkezett vi,ltozds16l.

5.4. Az dtvev6 14unkdltat6 az itszdll;st k6vet6 tizendt napon betijl kdtetes t;jdkoztatni a
Munkavdllal6t munkafelt6telek vdltoz6#161, amennyiben azok a Munkavdlla16
bel6p6sekor megkapott Tiij6koztat6ban leirt feltdteleket is 6rintik.

5,5, logut6d16s eset6n a Nlunkavillal6t speciiilis felmond;si jog illeti meg. Amennyiben a
lYunkav6llal6 a munkaviszonyiit felmond;ssal arra hivatkozva szrinteti meg, hogy a
l.4unkirltat6 szem6ly6ben bekdvetkezett viiltozis (jogut6dlis) miatt a 16 iriinyad6
munkafelt6telek l6nyeges 6s hitriinyos megviiltozjsa kOvetkezt6ben a munkaviszony
fenntartiisa sz;m6ra ariinytalan sdrelemmel jirna vagy lehetetlenn6 viilna, akkor a
Munkaviillal6t - specidlis felmondisi jo96ra tekintettel - megilleti a felmond;si id6re jir6
tivoll6ti dij, valamint a vegkiel6git6s. (l'4t. 40. q)

5.6. A Felek megillapodnak, hogy jogut6dliis esetdn a speciiilis munkavdllal6i felmond;si
jogot a 14unkavdlla16 a jogszab5lyban el6irt harminc napos hatiirid6 helyett hatvan napon
iit gyakorolhatja.

6. Egy6b munkav6g26sre i16nyu16 iogviszonyok
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6.1. A I\4unkavillal6 kdteles a l,lunkdltat6 fel6 bejelenteni, ha harmadik szem6ly r6sz6re a
lYunk6ltat66val megegyez6 tevdkenys6gi kOrbe tartoz6 tev6kenys6get vdgez, igy
kuldndsen szerz6i m(vet hoz l61re, szetz6i m( l6trehoziisiiban vesz r6szt, vagy oktat6i,
taniicsad6i, s.,akdrtdi tev6kenysdget v6gez.

6.2. Ha a Munkavilla16 munkaideje a munkaviszonyban 6s a munkav6gz6sre irdnyu16
toviibbi jogviszonyban - r6szben vagy eg6szben - azonos id6tartamra esik, a
munkavdgz6sre irinyul6 tovitbbi jogviszony csak a Munkiiltat6 el5zetes irisbeli
hozzitjiiruliisiival l6tesithet6.

6.3. A Munkiiltat6 egyedi ddnt6se alapj6n a hozziijiiruliis megadiisa k6thet6 a
munkaszerz5d6s r6szmunkaid6re val6 csdkkent6s6hez vagy e9y6b, a Felek egyez6
akaratnyilv;nitdsdhoz kdthet6 megiillapod6shoz is.

6.4. A l'.4unkavitllal6 kdteles haladdktalanul a l.,lunkiltat6 hozz6jirulisdt k6rni,6s egyben
koteles a116l is nyilatkozni, hogy az egy6b munkav6gz6sre irinyul6 tev6kenys6get milyen
jogviszony keret6ben v6gzi, tovibbi, hogy ezen tev6kenys6g mennyiben 6rinti a napi
munkaszervez6s6t, el6rhet6s696t. Amennyiben ezen 14unkaviillal6i nyilatkozatokat a
lvlunkavdllal6 nem vagy nem id6ben teszi meg, az ebb6l ered6 kdvetkezm6nyek miatt a
Llunkiltat6 nem viillal felel5ss6get,

6.5. A Munkiiltat6 a vele munkaviszonyban irll6 Munkavirllal6val munkak6ri feladatai
ellirtiisiira munkav6gz6sre iritnyul6 tovdbbi jogviszonyt nem l6tesithet.

6.6. A vezet6 iilliisi lYunkaviillal6 tov6bbi munkav6gz6sre iriinyul6 jogviszonyt nem
l6tesithet.

6.7. A
a)

vezet6 iill6s[ lYunkav6lla16
nem szerezhet r6szesed6st a l'.4unkiiltat66val azonos vagy ahhoz hasonl6
tev6kenys6get is v6gz6, vagy a lYunkiiltat6val rendszeres gazdasirgi kapcsolatban
5ll6 mds gazdilkod6 szervezetben,
nem kdthet a sajiit nevdben vagy javitra a Munkiiltat6 tev6kenys6gi k6r6be
tartoz6 iigyletet, toviibbi,
k6teles bejelenteni, ha a hozzitartoz6ja tagja a Munkiiltat66val azonos vagy
ahhoz hason16 tev6kenys6get is folytat6 vagy a Munkdltat6val rendszeres
gazdasdgi kapcsolatban ;116 gazdasigi t6rsasignak, vagy vezet6k6nt
munkavdgz6sre iriinyul6 jogviszonyt l6tesitett az ilyen tev6kenys6get is folytat6
munkdltat6niil.

b)

c)

7. Munkaviszony ker€t6ben l6trehozott szerz6i mfivek

7.1. A munkaviszony keret6ben alkotott szerz6i mUvek szem6lyhez f(26d6 jogaival a
tdnyleges szerz6, vagyis a Munkav;llal6 rendelkezik. A sze126i mii nyilvitnossiigra
hozatal6hoz val6 hozzdjirul;st a l4unkavdllal6 r6sz6r6l v6lelmezni kell. A szerz6i m(
Stad;sa a Munkiiltat6 r6sz6re a nyilviinoss;gra hozatalhoz va16 hozziijiiruliisnak min6sLll.

7.2. A szerz6i m[j visszavon6s6ra iriinyu16 munkaviillal6i (szerz6i) nyilatkozat eset6n a
Munk;ltat6 kdteles a IYunkavdllal6 (szerz6) nev6nek feltiintet6s6t mell6zni. A
Munkavilla16 kdteles a nyilatkozat id5pontj6ig felmerult kart megt6riteni a Munkiltat6
r6szere. A lvlunkaviillal6 ezen nyilatkozata azonban nem korl6tozza a Munkdltat6
felhaszniil6si jog;t.

7.3. A Munkavillal6t (szerz6t) dijazds illeti meg, ha a l.'lunkdltat6 szerz6i m(jv6nek a
felhaszn;l5sra m;snak enged6lyt ad vagy a szerz6i m(vel kapcsolatos vagyoni jogokat
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miisra ;truhdzza. Ez a dijaz's I\4unkaviillal6t munkab6r6n feliil megillet5 tdbbletdtaziis, A
dijaziis elveit 6s r6szletszabilyait a lYunkitltat6 bels6 szabilyzateban hatiirozza meg.

B^ A munkaszerz6d6s m6dosit5sa

A felek a munkaszerz6d6st kdzds megegyez6ssel kizii16lag irdsban, biirmikor
m6dosithatjik. A munkaszerz6dds m6dositisdra a megkot6s6re vonatkoz6 szabdlyokat
kell megfelel6en alkalmazni. (lvlt. 22.5 (3) bekezd6s)

1. A munkaszerz6d6s m6dosit6sa sziil6si szabads6got kiivet6en

1,1, A szi.il6si szabadsiigr6l vagy a gyermek hdromdves koriiig ig6nybe vehet6 fizet6s
n6lkiili szabadsdg16l visszat616 14unkaviilla16 szdm;ra a Munkiiltat6 ajiinlatot tesz a
mLrnkab6r m6dositdsdra (Mt. 59.S).

1.2. A szril6si szabadsigr6l vagy a gyermek h6rom6ves koritig ig6nybe vehet6 fizet6s
ndlkrlli szabadsiig16l visszat6r6 14unkav6llal6t a l'.4unk6ltat6 eredeti munkak6r6ben
kdteles foglalkoztatni, amennyiben azonban erre nincs lehet6s6g, igy a Munkavillal6
vdgzetts6gnek 6s gyakorlatinak megfelel6 munkakdrben va16 foglalkoztatjst kdteles
felajiinlani.

1.4. A Munkiiltat6 elkdtelezett amellett/ hogy a kisgyermekes Munkaviillal6 sz6mjra a
fenti rendelkez6seken trl is munkaid6 kedvezmdnyt biztositson, illetve a Munkaviillal6
k6r6se alapjdn a fenti 6letkort meghalad6an is biztositsa a r6szmunkaid6s
foglalkoztatiist, valamint az otthoni munkav6gzds lehet6s6g6t.

2. Nyugdijas Munkav6lla16 foglalkoztatSsa

1.3. A l4unkdltat6 a l4unkavillal6 aj;nlatiira a gyermek n6gy6ves koriiig - hiirom vagy
tdbb gyermeket nevel6 f4unkavitllal6 eset6n a gyermek hat 6ves kordig - kdteles a
munkaszerz6d6st az iiltaliinos teljes napi munkaid6 fel6nek megfelel6 tartam[ vagy
hat6riis id6tartami r6szmLrnkaid6re m6dositani ([4t. 61.5 (3) bekezd6s).

2.1. A tlunkdltat6 torekszik arra, hogy a koriibban a Munk6ltat6val munkaviszonyban iill6
lYunkaviillal6k tapasztalat5t a nyugdijba vonul;sukat kdvet6en is hasznosithassa (pl.
mentorprogram, megbizis szak6rt6i feladatokra, kuriitori felkdr6sek stb.) - figyelemmel
az int6zm6ny rdvid- 6s kdz6ptdvi munka- 6s fejleszt6si terveire. A Felek err6l egyedi
megdllapodiist kdtnek.

2.3. A lYunkiiltat6 azon kordbbi munkatdrsainak, akik nyugdijaz.isukon til is dnzeflen 6s
elhivatott munkav6gz6sijkkel tov6bbra is kiemelked5 m6don tjmogatjdk a Munkiiltat6
tev6kenys696t tiszteletbeli cimeket adomiinyoz. A tiszteletbeli cim a Munk;ltat6 6s a
Munkav6lla16i k6zdss6g szakmai 6s erkdlcsi elismer6se, anyagi ellent6telez6ssel nem jdr.
A tiszteletbeli cimmel rendelkez6 koriibbi munkatjrsak jogosultak a Budapesti Tdrt6neti
Mrizeum 6s tagint6zm6nyei 6prjlet6be bel6p6sre jogosit6, n6vre sz6t6 bel6p6kdrtydra,
valamint ingyenes r6szv6telre a Budapesti Tdrt6neti tylizeumban mijkdd6 Bar;ti Kcirdk
6ltal szervezett esem6nyeken.

C. A munkaviszony megsz(in6se 6s megsziintet6se
1. A munkaviszony megsz(n6s6nek 6s megszaintet6s6nek esetei

1.1. A munkaviszony megsz(nik k0l6n6sen
a) a I\4unkirltat6 jogut6d ndlkLlli megsz(n6s6vel,
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b)
c)

a hatdrozott id6 lejirrt6val,
6s a jogszab6lyban meghat6rozott egy6b esetekben (lvlt. 63, I (1) bekezdes)

1,2. A munkaviszony megsziintethet6
a) kdz6s megeqyez6ssel,
b) felmond6ssal
c) azonnali hat6lyi felmondissal (Mt. 64. g (1) bekezdds)

1.3. A l4unkiltat6 felmonddsiit k6teles megindokolni: a felmondds indoka a Munkaviillal6
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartiisdval, kdpessdg6vel vagy a Munkdltat6
mijkdd6s6vel dsszefugg6 ok lehet. (Mt. 66, 5 (1) bekezd6s)

1.4. A l'4unkavdlla16 nem kdteles indokolni hat6rozatlan idej[i munkaviszonydnak
felmondiis6t. A Munkaviillal6 kiiteles indokolni a hatiirozott idejU munkaviszonyiinak
felmond6sdt. A felmondds indoka csak olyan ok lehet. amely sziimiira a munkaviszony
fennta.tis6t lehetetlenn6 tenn6 vagy kdrillm6nyeire tekintettel, a16nytalan s6relemmel
jiirna. (Mt.67.5)

1,5, A l'.4unkiiltat6 vagy a lvlunkaviillal6 a munkaviszonyt azonnala hatilyti felmondiissal
akkor szLlntetheti meg, ha a mdsik Fel:

a) a munkaviszonyb6l szdrmaz6 l6nyeges kdtelezetts6g6t sziinddkosan vagy stilyos
gondatlan#ggal jelent6s mdrt6kben megszegi, vagy

b) egydbk6nt olyan magatart;st tanisit, amely a munkaviszony fenntart6s;t
lehetetlenn6 teszi, (Mt. 78. 5 (1) a) ds b) pontok)

1.6. Az azonnali hatiilyl felmond5s iogiit az ennek alapjiiul szolgii16 okr6l val6
tudomdsszerz6st6l sz;mitott tizen6t napon, legfeljebb azonban az ok bekdvetkezt6t6l
sziimitott egy dven belUl, b(ncselekm6ny elkdvet6se eset6n a br.intethet6sdg el6viil6s6ig
lehet gyakorolni. (N4t. 78. 5 (2) bekezdds) A megszuntet6s okdnak az indokoliisb6l
vi16gosan ki kell t(nnie. A megszLintet6 jognyilatkozat indokinak val6s6g5t 6s
okszer[is6gdt a nyilatkozattev6 bizonyitja. (Mt. 64. I (2) bekezdes)

1.7. A Munkaviillal6t azonnali hatiilyi felmondSsa esetdn megilleti a felmonddsi id5re jdr6
tivoll6ti dij, valamint a v69kiel6git6s jelen Kollektiv Szerz6dds szabiilyai szerint (Mt. 78.5
(3) bekezd6s).

1.8. Pr6baid6 alatt a llunk6ltat6 6s a Munkav6llal6 is indoklds n6lkLil, azonnali hatiily0
felmonddssal szUntetheti meg a munkaviszonyt,

1.9. A l'4unkiltat6 a hat6rozott idej[i munkaviszonyt indokl5s n6lkUl, azonnali hatdlyt
felmonddssal sztlntetheti me9. Ha a l'4unkiiltat6 azonnali hat6llyai sziinteti meg a

hatiirozott adejrj munkaviszonyt, a lvlunkavillal6 jogosult tizenk6t havi, vagy ha a

hatirozott id6b6l h6traldv6 id6 egy dvn6l rdvidebb, a hdtraldv6 id6re jii16 tiivoll6ti dtdra.

1.10. A lYunkavdllal6 munkaviszonya megsziintet6sekor (megsziin6sekor) mLlnkakdrdt a

N4unkSltat6 erre vonatkoz6 bels6 szab6tyzatiiban foglaltak szerint kbteles itadni 6s a

l4unkdltat6val elszamolni. A munkak6ritadiis 6s az elszimoliis felt6teleit a Munkdltat6
kdteles biztositana. (Mt. SO. 5 (1) bekezdds) A munkakdr iogszabaly ;ltali iitadiisiinak
megtagadSsa vagy hi6nyos volta kiirt6rit6si kdtelezettsdget eredm6nyez a Munkaviillal6
oldalin.

1.11. A munkaviszony felmondissal tdrt6n6 megsziintet6sekor legk6s5bb az utols6
munkiiban tdltdtt napt6l, egy6bk6nt legk6s6bb a munkaviszony megszijn6s6t6l sz;mitott
dtddik munkanapon a Munkav;llal6 r6sz6re ki kell fizetni a munkab6r6t, egy6b
j6rand6#gait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkoz6 szab6lyban 6s egy6b
jogszabdlyokban el6irt igazol;sokat (Mt. 80. 5 (2) bekezd6s),
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1.12. A l'4unkiiltat6 a Munkav;llal6 k6relmdre, ha a munkaviszony legaliibb egy 6vig
fenndllt, a munkaviszony megszrlntet6sekor (megsz[jn6sekor) vagy legfeljebb az ezt
kdvetd egy 6ven belill a l'.4unkav;llal6 munkiijiir6l iriisban drt6kel6st ad. Az 6rt6kel6s
val6tlan t6nymegitllapitiisainak megsemmisit6s6t vagy m6dosititsitt a lYunkav6lla16
bir6sigt6l kdrheti (l4t, 81. 5),

2, Felmond5si tilalmak 6s korl6toz6sok

2.1. A Munkiltat6 felmondissal nem szLlntetheti meg a munkaviszonyt
a) a vdrand6ssdg,
b) a szLildsa szabadsdg,
c) a gyermek gondoziisa c6lj6b6l ig6nybe vett fizet6s n6lk0li szabadsdg
d) a t6nyleges dnkdntes tartal6kos katonai szolgitlatteljesit6s, valamint
e) a n6 jogszabily szerinti, az emberi reprodukci6s eljiir6ssal dsszefrigg6

kezel6s6nek, de legfeljebb ennek megkezd6sdt6l sz;mitott hat h6nap tartama
alatt. (Mt, 65. 5 (3) bekezd6s)

2.2. A 14unk6ltat6 a nyugdijasnak nem min6sij16 Munkavdllal6 hatdrozatlan idej(
munkaviszonyit a lYunkavillal6ra irdnyad6 iiregs6gi nyugdijkorhatiir betdlt6s6t me9el6z6
dt 6ven belril a Nlunkav6lla16 munkaviszonnyal kapcsolatos magatart6s6val indokolt
felmonddssal, akkor szLintetheti meg, ha a miisik fel

a) a munkaviszonyb6l szirmazo l6nyeqes kdtelezetts6g6t sziind6kosan vagy silyos
gondatlansdggal jelent6s m6rt6kben megszegi, vagy

b) egydbk6nt olyan magatartiist tanisit, amely a munkaviszony fenntartiisSt
lehetetlenn6 teszi.

2,3. A munkiiltat6 a rehabilitiici6s ellStiisban vagy rehabilitdci6s jdrad6kban r6szesr.il6
munkavdlla16 munkaviszonyit a munkavdlla16 eg6szs6gi okkal dsszeftjgg6 k6pessdg6vel
indokolt felmondiissal akkor szuntetheti meg, ha a munkav6llal6 eredeti munkakdrdben
nem foglalkoztathat6 tovitbb 6s a munkavdllal6 szrmira ;llapot6nak eg6szs6gi
szempontb6l megfelel6 munkakdrt nem tud felajdnlani, vagy a munkaviillal6 a felajAnlott
munkak6rt alapos ok n6lkiil nem fogadja el,

3. A felmond6si id6

3.1. A felmondisi id6re vonatkoz6an a Felek a Llt. szabdlyait6l a V/C. 3.3. pontban
r6szletezettek szerint t6rnek el.

3.2. A felmondiisi id6 14unkdltat6i felmondits eset6n hatvan nap, 14unkaviilla16i felmondiis
esetdn harminc nap.

3.3. A Nlunkdltat6 felmondiisa eset6n a felmonditsi id6 a Munkirltat6n6l munkaviszonyban
tdltdtt

a) hiirom 6v utiin tizendt nappal,
b) 6t 6v utiin hisz nappal,
c) nyolc 6v utdn huszon6t nappal,
d) tiz 6v utiin harminc nappal,
e) tizendt 6v utiin harmincdt nappal/
f) tizennyolc 6v utin dtven nappaL,
g) h0sz 6v ut6n hatvan6t nappal meghosszabbodik.

4. v6gkiel69it6s
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4.1. A v6gkiel6git6s m6rt6ke vonatkozSsiban a Felek az Mt. szabdlyait6l a lvlLrnkav6llal6
javSra a V/C. 4.2. pontban foglaltak szerint t6rnek el 2030. okt6ber 31. napjiig. s

4,2, A Munkav6lla16 v6gkiel6git6s6nek m6rt6ke, ha a Munk6ltat6ndl jogviszonyban tdltdtt
vagy a Munkiiltat6 iiltal a v6gkiel69it6s alapjiiul szolgd16 jogviszonyk6nt elismert legaldbb

a) h6rom 6v: egy havi,
b) tit 6v: k6t havi,
c) nyolc 6vr hdrom havi,
d) tiz 6v: n69y havi,
e) tizenhiirom 6v: dt havi,
f) tizenhat dvr hat havi,
g) hrisz 6v: nyolc havi

tdvoll6ti dijinak megfelel6 dsszeg.

4.3. A v6gkiel6git6s V/c. 4.2. pontban meghatdrozott m6rt6ke ndgyhavi tSvoll6ti dij
dsszeg6vel emelkedik, ha a lYunkav6llal6 jogviszonya az dregs6gi nyugdijra [v]t. 294. 5
(1) bekezd6s g) pont ga) alpontl val6 jogosultsSg megszerz6s6t megel5z6 dt 6ven beliil
sz(nik meg.

4.4. A Felek meg6llapodnak, hogy a v6gkiel69it6s meg6llapiti#ra, megfizetds6nek
szab6lyaira az Mt. szabiilyait6l elt6r6en a Kjt. 37.9 6s Kjt. 37/A.S rendelkez6seit
alkalmazzdk 2030. okt6ber 31. napjdigs

5. Csoportos l6ts25mle6Pit6s

Amennyiben a 14unkilat6niil csoportos l6tsz6mledpitds v6lik sziiks69ess6, a Felek az Mt
77.- 76.9-i alapjSn jiirnak el.

D. A munka- 6s pihen6id6
1. Alapvet6 szab5lyok

1,1. A Munkiiltat6niil a teljes munkaid6 napi 8 6ra, heti 40 6ra. (Mt 86.5, lvt 88.5, tlt
s2. q).

1,2, A Munkiiltat6ndl teljes munkaid6 mellett lehet6s69 van rdszmunkaid6s
foglatkoztatdsra, amely a Felek megdllapodds6t6l fngg6en napi n69y vagy hat6rits
munkaid6 lehet.

1.3. A munkavillal6 r6sz6re, ha a beosztis szerinti napi munkaid6 tartama a hat 6rirt
meghaladja, hrisz perc munkakdzi sz(inetet kell biztositani (I4t.103.5 (1) bekezdds a)
pont).

1.4. Az eb6dsztlnet (munkakdzi szr]net) id6tartama az irodai dolgoz6k eset6ben legaliibb
20 perc, amelyet a teljes munkaid6ben foglalkoztatott munkavdll6k sziimiira lehet6sdg
szerint 11,00 6s 13.00 6ra kdzdtt kell biztositani.

2. Munkarend (napi,5ltal6nos 6s munkaid6 keretes munkarend)

2.1. A munkaid6 meghatiroz6sa:

a I\4unk;ltat6n6l teljes munkaid6ben, kdtdtt munkarendben dolgoz6k munkaideie
9.OO 17.2o. 6fiig tart, mely id6pontt6l - egyedi megiillapodits szerint 6s

5 a kurtur,rs iitdzmdnyekben kdzalkamazottr josvszonyanak ;taakuE#r6, var.mit
m6dositesirdr n66 tdrvLrny 3I (5) bekezddse aitem6ben 202s. okt6ber 31 napjig. Aut kovetten sudape* Ftviiros
oikndivzat,va kdtdtt Eoviftmiikdd€s' xeqaraood,s dtemdben 2oro. okt6ber r1 napj,iq.



hosszabb tivra sz6l6an el lehet t6rni, ebben az esetben a munkaid5 7.OO-15.20
6tAig,7.3o 15,50 616ig, 8.00-16.20 6riig, 8.30-16.50 6.eig,9.30-17.5o oftig;
10.00-18.20 6riiig tart. Ett6l a tagint6zm6nyekben, illetve egy6nileg, a kdzvetlen
vezet6vel egyeztetve, a munkirltat6i jogkdr gyakorl6jdnak iriisos enged6ly alapjdn
elt6rhet a lvl u n ka vii lla 16.

a fegyveres biztonsiigi 6rdk k6szenl6ti jelleg( munkakdrben, 2592 6riis, minden
6v jlilius 1. napjit6l kezd6d6 kdvetkez6 6v jinius 30, napjiig tart6 6ves
munkaid5keretben, Stlag havi 216 6ra figyelembev6tel6vel, folytonos szolgitlati
rendben teljesitik a tdrv6nyes munkaidejiiket,

a terem5rdk 6s jegyp6nzt6rosok a teljes munkaid6 figyelembev6tel6vet, 2OBB 6rds
munkaid6keretben kerr.llnek foglalkoztatdsra

3.6. A fegyveres biztonsdgi 6r napi munkaidej6be beszdmit
a) az 6rszolgdlatban tdlt6tt id5;
b) a munkakdzi szrinet;
c) az eligazitiis 6s besziimoltatds ideje;
d) az eligazit6s hely6r6l a fel6llitirs hely6re, illetve az onnan a besz;mottatjs
hely6re tdrt6n6 kivonuliisi ds bevonulisi id6i

rdg6sz, restaur6tor munkakdrben, valamint mizeumi kdzm(vel5d6si szakember,
mizeumi kulturiilis menedzser mLrnkakdrdkben dolgoz6k a lvtunkjltat6val kdtdtt
egyedi megdllapodds alapjiin (munkaszerz6d6s) munkaid6keretben ts
foglalkoztathat6k,

2.2, A munkaid6keret alkalmazdsa, elszimoldsa 6s nyilvitntart6sa sor;n a Munki tat6 az
Nlt. 93-95.S-aa szerint jirr el.

2.3. A Munk;ltat6 az Mt. 96.5 (2) bekezd6s6re figyelemmel kdteflen munkarendben
t6rt6n6 munkav6gz6st a vezet6 itlliisrj munkav6llal6k sziimjra enged6lyezi:

2.4. A Munkiiltat6 a kdtetlen munkarendben dolgoz6 Munkav6llal6ira kdtelez5 tdrzsid5t,
azaz a N4unkaviilla16 lehet5s69 szerinti munkav6gz6si hely6n tdrten6 kdtelez6 fizikai
jelenl6tet hatiiroz meg. A t6rzsid6t a Munkiiltat6 10.OO - 15.00 6rjig hat;rozza meg.

3. Fegyveres biztons6gi 6riikre vonatkoz6 elt616 szab6lyok

3.1. A Fegyveres Biztonsiigi Orseg (a toviibbiakbant FBo) taglainak munkav69z6s6t ogy
kell szervezni, hogy a bLintet6s-v6grehajtitsi szervezetr6l sz6l6 1995. 6vi CVII.
tdrv6nyben r6sziikre meghat;rozott feladatok ell6tiisiihoz hivatali, valamint azon kivuli
id6szakban megfelel6 l6tsziimban rendelkez6sre iilljanak.

3.2. A fegyveres biztonsiigi 6r szolgiilatellirtiis;t, a kdvetelmdnyeket 6s a feladatokat
orulasitdsban kell rdsTletesen rdg,/iteni.

3.3. A fegyveres biztonsdgi 6rdk szolg6latiinak tervez6sd6rt 6s szervez6sd6rt
az 6rparancsnok 6s 6rparancsnok-helyettes felel6s.

3.4. Az 6rparancsnok ds az 5rparancsnok-helyettes a szolgdlattervezdst egy h6napra, a
t6rgyh6napot megel626 h6nap 15-6ig elkdsziti 6s a Biztonsdgi Osztiitt vezet5j6nek
felterjeszti j6vithagyiisra.

3.5. A szolg6lat tervezdsekor ritemezni kell a szabadnapok, illetve az 6vi szabadsiigok
kaad6sirt. A tervez6s elk6szit6sekor figyelembe kell venni a fegyveres biztonsdgi 6iOk
6ves szabadsiigtervet. A szolg6lattervezdsben eqy h6napra elSre kell tervezni a
pihen6napokat, illetve szabadsiigokat.
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e) a szolgiilatellitissal dsszefLigg6sben a hat6siig vagy a bir6sdg el6tti
megjelen6s ideje id6z6s esetdn;
f) a toviibbkdpzdsen, ltiv6szeten tdltdtt id6.

3.7. A fegyveres biztonsiigi 6r rcszere az 6rparancsnok minden szolgiilatba l6pds el6tt
eligazitist tart, amelynek soriin a biztonsiigos szolgdlatellitiishoz szLiksdges mjnden
informici6t, adatot tudomSsdra hoz. Az 6rparancsnok az eligazitiis kezdetdn ellen6rzi,
hogy valamennyi eligazitiisra k6telezett fegyveres biztonsdgi 6r megjelent, ellen612i
tov;bbd ruhiizatukat 6s s2olgiilatra va16 alkalmassdgukat.

4. A terem6riikre 6s jegyp6nztSrorokra vonatkoz6 elt616 szab6lyok

4.1. A terem6r6k 6s jegyp6nztiirosok munkaid6-beosztiisiit a BiztonsSgi Osztdly vezet6je
hatirozza meg.

4.2. A Munkiiltat6 egy h6napra, a tiirgyh6napot megel626 h6nap 15-eig elkesziti a
munkaid6-beosztdst 6s ir6sban k6zli Munkav6llal6kkal. Kdzl6s hi6nydban az utols6
munkaid6-beosztds az iritnyad6.

4.3. A Munkiiltat6 a k6zdlt munkaad6-beoszt6st, ha gazd.ilkod;s6ban vagy mijkdd6s6ben
el6re nem l6that6 kdrilm6ny merlil fel, a beosztis szerinti napi munkaid6 kezdet6t
megel6z6en legalibb kilencvenhat 6rival koritbban m6dosithatja. A Munkiiltat6 a kdzdlt
munkaid6-beosztest a Munkavilla16 iresbeli k6r6s6re is m6dosithatja, (l\4t. 97. S (5)
bekezd6s)

5. Rendkiviili munkaid6ben titrt6n6 munkav6gz6s

5.1. A Munkiiltat6 tdrekszik arra, hoqy I4unkaviillal6i rdsz6re rendkivLlli munkaid6ben
t6rtdn6 munkav6gz6s ne keriiljdn elrendel6sre,

5.2. Amennyiben ez elkerLilhetetlen, az jltaldnos munkarendben ds munkakdrdkben, az
ilnnepnapi, szombati vagy vasirnapi munkavdgz6s6t a 14unkiltat6 rendkivijli
munkaid6ben tdrt6n6 munkavdgzds formiijiiban rendeli el. A rendkiviili munkaid5ben
tiirt6n5 munkav6gz6st a l4unkavdllal6 k6r6se esetdn irdsban kell elrendelni. (Mt. 108. 5
(1) bekezdds)

5.3. A Munkaviillal6nak
a) a heti pihen6napra elrendelt rendkiviili munkaad6ben t6rtdn6 munkav6gz6s esetdn

sz;z szizaldk bdrp6tl6k jir. A b6rp6tldk mdrt6ke 6tven sz.izal6k, ha a l4unkiiltat6
m5sik heta pahen5napot (hetj pihen6id6t) biztosit.

b) a munkasz0neti napon tort6n5 munkav6gzds esetdn k6tsz;z sz6zal6k bdrp6tl6k
iiir. A b6rp6tl6k m6rtdke sziz szdzal6k, ha a lYunkiiltat6 miisik heti pihen6napot
(heti pihen5id6t) biztosit.

5.4. Rendkiviili munkaad6ben tdrt6n6 munkav6gzds utiin jdr6 szabadid6 jogcim6n a
Munkavirllal6 sz;mdra legfeljebb 6vi hrisz munkanap szabadid6 dllapithat6 meg. A
szabadid6t a l4unkaviillal6 dltal kdrt id6pontban, de legkds6bb a rendkiv0li munkaid6ben
tdrt6n6 munkav6gz6st kdvet6 h6nap v696ig kell kiadni.

5.5. Amennyiben a Munkavdllal6t projektfetadattal bizzitk fieg, ezen id6szak alatt a
projektvezet5 szimol el a r6sztvev5 Munkavdllal6 munkaidej6vel,6s munkabeoszt6s6val,
ds 6t terheli ennek nyilviintartiisi kdtelezetts6ge is. Felek rogzitik, hogy a projektmunkira
vonatkoz6 felk6r6st minden esetben ir;sban kell kezdem6nyezni a kdzvetlen vezet6n6l. A
14unkavdllal6 sz6miira a munkaszerz6d6s6ben rdgzitett munkakd16n kivilli tovdbbi
feladatot csak a 14unk6ltat6 irhat el6, a k6zvetlen vezet6 egyadej( tdj6koztat6sival.
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5.6. A munkaid6 nyilvdntart6sa 6s ellen6rz6se a kdzvetlen vezet6 feladata es felel6ssdge,
A jelenl6ti ivek vezet6se papir alapi nyilv;ntartirs formiijiiban tdrt6nik. A
nyilvdntart;sban szerepl6 adatok val6siigossiig66rt a Munkavilla16 6s a kdzvetlen vezet6
egyetemlegesen felel.

6. Ki6llit5si 0gyelet

6.1. A Budapesti Tdrt6neti 140zeum sz6khely6n es taqint6zmenyeiben mUkdd6 dlland6 6s
ad6szaki kidllitdsok rigyeleti rendjdvel dsszefLigg6 szervez6si k6rd6seket 6s a kiiillitisi
rlgyeletes feladataat bels6 szab6lyzat tartalmazza.

6.2, A kidllitiisi tigyeleti beosztiis m6djdnak meghat6rozisa 6s a beoszt6s elk6szit6se a
tagint6zm6nyek vezet6j6nek feladata ds felel6ssdge.

6.3. Amennyiben a ki6llitdsi ilgyelet elliitiisa rendkivrili munkaid6ben tdrt6nS
munkavdgz6snek min6slil, a rendkivrlli munkavdgzds utiin jii16 szabadid6t - az 5.4
pontban foglaltakt6l elt6r6en - a munkatitrs iiltal k6rt id6pontban, de

a) napi Llgyeleti rend eset6n legk6s6bb a rendkivuli munkaid6ben t6rt6nd
munkav6gz6st kdvet6 naptiiri hdt v6gdig

b) egydb rlgyeleti rend eset6n le9k6s6bb az ligyelet z616 napjdt kdvet6 h6t v6g6ig
kell kiadni.

7. Kutat6nap

7.1. A 14unkiiltat6 azon 14unkavilla16kat, akiket a vonatkoz6 jogszabiily6 2. szdm0
mell6klet D oszlopa szerinti kulturiilis munkakorben foglalkoztat, tudomdnyos szakfeladat
ell6t6sSval bizhat meg.

7.2. Tudomiinyos szakfeladatot a lYunkavdlla16 egy6ni tudom6nyos munkaterv (a
tovibbiakbanr munkaterv) alapj;n v69zi. A munkatervet a Tudom6nyos Tanitcs javaslata
alapjdn, 6vente a Munkiltato hagyja j6vd.

7.3. A tudomdnyos szakfeladatot ell;t6 Munkaviillal6 legal6bb kdthetente e9y, tegfeljebb
hetente egy kutat6nap kutat6nap ig6nybev6teldre logosult a munkaterv alapjin a
Munkiiltat6 iltal j6viihagyott rendben. A tudomdnyos szakfeladatr6l 6s a kutat6napok
ig6nybev6tel6nek rendjer6l f6igazgat6i utasit;s rendelkezik.

a. Otthoni munkav6gz6s

8.1. A munkaszerz6d6sben megjeldlt munkav6gz6si helyt6l elte16 munkavdg26si helyen
tdrtdn6 munkavegzes feltdteleit es rendj6t a l.4unkdltat6 szabdtyzatban hat;rozza meg.

8.2. Az otthoni munkav6gz6s lehet6s6gdt a Nlunkiiltat6 sajiit hatiiskdrben meghozott
ddnt6se alapjin biztositja - a vonatkoz6 szabdlyzat szerint -, amit a Munkdltat6 indokoljs
ndlkLil biirmikor meqvonhat.

A t6vmunka keret6ben t6rtdn6 munkav6gzdst a Munkdltat6 sarjt hatjskbrben meghozott
egyedi d6nt6ssel engeddlyezhet, A munkavjttat6 tdvmunkav6gz6s keret6ben tortdn6
foglalkoztatdsdban a f.4unk;ltat6nak 6s a Munkaviillal6nak a munkaszerz6d6sben meg
kell dllapodni. (Mt. 196-197. 5)

9. T6vmunka

l0.Szabads6g

6 u t,ruati" ,nto--yu"n roor. kdtoftk munr.losdr 6r, az i.temanyvezd6, p,yr.t r€,orrrlaerna!
rtndradr, vabminr e9y.5 kurtudr'rtr4yl End€reter mddosnJsldtedl6 rel2o2o. (x. ro.) Er{Mr enderd
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10.2. A Munkavdllal6k alap- 6s p6tszabadsigdnak megdllapitisa tekinteteben a
lYunkiiltat6 f6szabiily szerint a Kjt. 56. 9- iit6l a 5B/A. 9-dig terjed6 rendelkez6seit
alkalmazza, kiv6ve, ha az adott Munkiviillal6ra az l'1t. az alap- 6s p6tszabad*g
megillapitdsa tekintet6ben kedvez6bb rendelkezdst hat6roz me9, mert ezen esetben az
adott !lunkaviilla16ra n6zve az Mt. kedvez6bb rendelkezdseit alkalmazza.T

10.3. A Munkdltat6 minden l4unkav;llal6 tekintetdben 6vente felrilvizsg6lja, hogy a Kjt.
vagy Mt. szabadsiigra, illetve p6tszabadsigra vonatkoz6 rendelkezdsi alapjdn illapitla
meg 6s adja ki az adott 14unkaviillal6 szabadsSgiit.

10.4, A Kjt. szerint a munkavdllal6t
a) az ,,A", ,,8","C", es,.D" fizet6si osztdlyban 6vi hLisz munkanap,
b) az ,,E" ,"F" ,"G" ,"H" ,"1",")" fizel6si osztiilyban evi huszonegy munkanap

alapszabadsiig illeti meg.

10,5. A Kjt. alapj.in az 1. fizetdsi fokozatba sorolt tlunkavdllal6 kiv6televel minden
Munkaviilla16 a fizet6si fokozatiit6l f0qg6en p6tszabadsiiqra joqosult. A Munkaviillal6t a
fizet6sa fokozatdval egyenl6 szdmi p6tszabadsig illeti meg. Az 1. nzet6si fokozatba sorolt
Munkaviillal6t e cimen p6tszabadsiig nem illeti meg. A p6tszabadsiig a Munkavitllal6t az
alapszabads6gon fellil egyszerre tdbbf6le jogcimen is megilletheti (Kjt. 56-58/A.q).

10.6. Az Mt. szerint az alapszabadsdg m6rtdke h0sz munkanap
munkav6llal6nak

a) huszonotddik 6let6v6t6l egy,
b) huszonnyolcadrk 6letdvet6l kett6,
c) harmincegyedik 6let6v6t5l h,rom,
d) harmincharmadikdletev6t6l negy,
e) harmincdtddik 6let6v6t6l dt,
f) harminchetedik 6let6vet6l hat,
9) harminckilencedak 6letdvdt6l h6t,
h) negyvenegyedik 6letdv6t5l nyolc,
i) negyvenharmadik 6letev6t6l kilenc,
j) negyvendttjdik 6let6v6t6l tiz

munkanap p6tszabadsdg j;r.

(Mt. 116-117.5). A

10.7. Az Mt. alapjdn p6tszabadsdg a I\4unkavdllal6t az alapszabadsiigon fe[]l egyszerre
tdbbfdle jogcimen is megilletheti (Mt. 117-121.5).

ll.szabadsAg kiadisa

11.1. A szabads;got - a l4unkaviillal6 el6zetes meghallgatiisa ut;n - a Munkitltat6 adja
ki (Mt. 122.5).

11.2, A Munk6ltat6 6vente hdt munkanap szabadsdgot - a munkaviszony els6 hiirom
h6napjitt kiv6ve - legfeljebb kdt r6szletben a munkavillal6 k6rds6nek megfelel6
id6pontban kdteles kiadni. A l"lunkavirllal6 kdteles az erre vonatkoz6 ig6ny6t legalibb
hirom nappal a szabadsig kezdete el6tt be kelljelenteni a Munkiiltat6nak.

7 sudape* F6v,r6 dnkormitnyzab, a xu.kirlatd, varamrnt a kzoyiirtemdiy' as Kdhijv€rdddsr oorsozok szakszetuezete koudr 2o2o. auqusztus
31. napjan Et€r6r HJ.omordar'j Meq;rapodAs arapj6n
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10.1. A Munkav;llal6nak a munkiiban t6ltOtt id6 alapjdn minden naptdri dvben szabadsdg
liir, amely alap- 6s p6tszabadsdgb6l ill. (Mt 115.S)



11.3. A szabadsiigot - elt6r6 megdllapodds hiiinydban - 09y kell kiadni, hogy a
Munkavillal6 naptdri 6venkdnt egy alkalommal, legaldbb tizenn6gy egybefijgg6 napra
mentestlj0n a munkav6gz6si 6s rendelkez6sre iilliisi k6telezettsege al6l.

11.4. A szabadsdgot pdnzben megvdltani nem lehet, kivdve a munkaviszony
megsziin6s6nek eseteit, mely esetben a lYunkdltat6 kciteles az id6arinyos fel nem
haszniilt szabadsignapokat p6nzben megviiltani. (lYt 125.5)

11.5. A szabadsdg kiadiisa az Mt. rendelkez6sei 6s a Munkiltat6 e tirgyban hozott
szabdlyzatilban foglaltak szerint t6rt6nik.

12.1. A t4unkaviillal6t betegsdg
betegszabadsig Illeti meg.

12.Betegs2abads6g

miatti keres6k6ptelensege idejdre dvente tizendt nap

12.2. A betegszabadsiigra, tiippdnzre, gyermek;pol6si tiipp6nzre egyebekben a Felek az
I4t. 6s az Ebtv. rendelkez6seit, valamint a MunkSltat6 e tdrgyban hozott szabiilyzatdban
foglaltak tekintik iriinyad6nak.

13. Szail6si szabadsSg

13.1. Az anya egybefrlgg6en huszonn6gy hdt sziil6si szabadsiigra jogosult, amelyet -
vdlasztiisa szerint - a szrll6s vdrhat6 id6pontja el6tt legfeljebb n6gy hdttel kezdhet meg.

13.2. A szrilesi szabadsiigr6l visszatdr6 l4unkaviillal6 visszat6r6si szind6kdr6l kdteles
kdzvetlen vezet6j6vel - a f4unkitltat6 drdekeit is figyelembe vev6 megfelel6 id6ben
egyeztetni. A visszat6r6s sz;nddkdt a Munkavdllal6 kdteles a visszat6r6s el5tt legaliibb
harminc nappal meqel5z6en iriisban ielezni a lYunkdltat6 feld.

13.3. A sztll6si szabads6g16l val6 visszat6r6s6t kovet6 munkaszerz6d6s-m6dositiisra
vonatkoz6 r6szletes szabdlyokat jelent Kollektiv Szerz6des V/8. 1. pontja tartalmazza,
egyebekben a Felek az Mt. rendelkez6seit tekintik irinyad6nak.

14.1

14. Fizet6s n6lkaili szabads6g

A I{unkavdllal6 fizet6s n6lk i szabads6gra jogosult:
gyermeke harmadik eleteve betdlt6seig, a gyermek gondozdsa c6ljdb6l (N4t.
128.5),
drdkbe fogadott gyermeke gondozdsa c6ljiib6l, a gyermekgondoziisba tdrt6n6
kihelyez6sdnek kezd6 id6pontjdt6l szitmitott h6rom dvig, hiirom 6vesn6l id6sebb
gyermek eset6n hat h6napig (Mt. 128.5)
gyermeke szem6lyes gondoz6sa 6rdekdben, a gyermek tizedik dteteve bet6ltdsdig
a gyermekgondozdst segit6 elldtds foly6sit6sinak tartama alatt (Mt. 130.5)
legfeljebb 2 6v id6tartam.a, ha hozziitartoz6ja tart6s el6rel;that6lag harminc
napot meghalad6 - szem6lyes dpoldsa celjiib6l, az Spolirs idej6re (t4t. 131.q),
a t6nyleges 6nk6ntes tartaldkos katonai szolgitlatteljesit6s tartam6ra (t4t. 132.5).

14.2. A lYunkavdllal6 a fizetes n6lkrili szabadsiig ig6nybevetel6t legaliibb tizendt nappat
koritbban irdsban kdteles bejelentena a lYunkiiltat6nak. A fizetds n6lkLiti szabadsdg a
lvlunkavdllal6 iiltal megjeldlt id6pontban, de legkordbban a szabadsig megszLintetdsdre
ir;nyu16 jognyilatkozat k6zldsdt6l sziimitott harmincadik napon sz(jnik meg.
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14,3. Az Mt. 128-132.5-aiban szabiilyozott fizet6s n6lkrili szabadsitgon til egy6b okb6l
igdnybe vett fizet6s n6lkrili szabadsiig minimillis id6tartama tiz (10) munkanap maxim6lis
id6tartama egy (1) 6v. A fizet6s n6lkrili szabadsdg16l a Munkavirllal6 i96nyl6s6nek
bejelent6se alapjiin a lYunk;ltat6 minden esetben egyedileg jogosult ddnteni. Az
enged6lyezett fizet6s n6lkilli szabadsdg kiad6sa csak irdsbeli megdllapod6s alapj;n
t6rt6nhet 6s a Munkiltat6 kdteles a I4unkaviillal6t a fizet6s n6lkrili szabadsiig
jogk0vetkezm6nyei16l tirj6koztatni.

14.4. F6szabev szerint az egy6b okb6l ig6nybe vett fizetds n6lkiili szabadsiig16l
visszat616 lYunkaviillal6 vonatkoz;s6ban a Munk6ltat6t nem terheli visszavdteli
kdtelezetts6g. Felek jelen Kollektiv Szerz6d6sben akk6nt rendelkeznek, hogy a
l,lunk6ltat6 a legfeljebb kilenc h6nap id6tartamban ig6nybe vett fizet6s n6lklili szabads6g
eset6n a Nlunkavitllal6t kdteles eredeti munkakdrdben v;ltozatlan feltdtelek mellett
foglalkoztatni.

14,5, Az egy6b okb6l kivett fizet6s n6lktlli szabads6gra egyebekben a Felek az Mt. fizetds
n6lki.ili szabadsdgra vonatkoz6 rendelkez6sit tekintik iriinyad6nak.

E. Munka diiaz6sa
1. Munkab6r

1.1. A 14unkiiltat6 garant6lja, hogy valamennyi l.4unkaviillal6ja szdmdra az Sltala bet6ltdtt
munkakdrhdz kapcsol6d6 munkab6rt megfizeti.

1.2. A Munkdltat6 a lYunkaviillal6k b6r6t az 6ltala kialakitott b6rstruktira alapjdn
hat6rozza meg, Az alapbdrre 6s ,,Budapest p6tl6k"-ra minden Munkavitllal6 jogosult.

1.3. Budapest F6vdros Kdzgyijl6senek 238/2020.(03.25.) sziim'i hatiirozat6ban
biztositott ,,Budapest p6tl6k'rot a Munkiltat6 azon Munkavdllal6knak, akiknek
kdzalkalmazotti jogviszonya a kulturdlis int6zm6nyekben foglalkoztatottak
k6zalkalmazotti jogviszonyiinak iitalakuldsd16l, valamint egyes kulturiilis tiirgyi
tdrv6nyek m6dositiisAt6l sz6l6 2020.6vi XXXIL tdrv6ny 2.5 (8) bekezd6se alapj;n 2020,
november 1. napj6val munkaviszonnyii alakult, egy6ni munkaszerz6d6seiben az
alapb6rb6l kiemelve, dniill6 b6relemk6nt, ,,Budapest p6tl6k" cimen ttlnteti fel.

1.4. A Munkavdllal6t megillet6 munkab6r minden h6napban a munkab6r fizet6s6nek
napj6n, a Munkavillal6 itltal meghatdrozott bankszimliira kerLll 6tutal;sra. A munkab6r
fizetdsdnek napja legk6s6bb minden h6nap 10. napja.

2. B6rp6tl6k

2.1, A b6rp6tl6k a Munkavdllal6t a rendes munkaid6re jd16 munkabdr6n feliil illeti meg

2.2. A Munkiiltat6 az 6jszakai, a vas;rnapi, a munkaszLlneti napon v6gzett munkii6rt jdr6
p6tl6kokat az Mt. vonatkoz6 szabdlyai szerint biztositja (lYt. 139.S- 143.q).

3. Jubileumi jutalom

3.1, A huszondt, harminc-, illetve negyven6vi
kdzalkalmazotti jogviszonnyal,

- a 2020. november 1. napjiit6l a 2020. 6vi XxxIIL tdrv6ny 1,S (2) bekezddse
alapjin munkaviszonnyal,
a 2020. 6vi xxxlII. tdrv6ny alapjin 3.5 (1) bekezd6se alapjdn munkaviszonnyal
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rendelkez6 Munkavillal6nak jubileumi jutalom jdr.

3.2. A jubileumi jutalom:
a) huszon6t 6v munkaviszony esetdn kdthavi.
b) harminc 6v munkaviszony eset6n hiromhavi,
c) negyven dv munkaviszony eset6n dthavi illetm6ny6nek megfelel6 dsszeg

3.3. A jubileumi jutalomra egyebekben az Kjt. 78.s-itban foglaltakat kell alkalmazni

4. Kiemelked6 munkav6gz6s elismer6se

4.1. A Munk6ltat6 dltal, a kiemelked5 szakmai tevdkenys6get v6gz6, valamint a kiviil6
kdzdss6gi munkiit v6g26 Munkaviilla16k munkdj6nak elismerdsdre az alitbbi dtak (a
toviibbiakban : dij) adomiinyozhat6K

a) Kovics Eszter dij
b) pro BrM dt

4.2. A dijak 6tadiisiira minden 6v november 17-6n, Budapest egyesit6se napjitn kerijl
sor.

4.3. A dtakb6l 6vente legfeljebb 1-1 adom.inyozhat6.

4.4, A dij adominyozdsdra javaslatot tev6, 5 tagi bizottsiig tagjait a t4unkiittat6
f6igazgat6ja - az Uzemi Taniics 6s a KKDSZ alapszervezet6nek javasiatait m6rlegelve -
ndgy 6vre keri fel.

4.6. A dijhoz p6nzjutalom jdr.

4.7. A dij adomiinyozdsdra ir:inyu16 ddnt6s-el6k6szit6si eljdriisra valamint a p6nzjutalom
meghatiiroz6s6ra a MunkAltat6 f6igazgat6i utasititsban rdszletes szabSlyokat 6llapit meg.

5. Kiilts6gek megt6rit6se

5.1. A munk6ba jir;s kdlts6geinek tdrit6se tekintetdben a Felek a munk6ba jiiriissal
kapcsolatos utazdsi kdltsdgt6rit6sr5l sz6l6 39/2010. (II.26.) Korm. rendetet szabdtyait
tekintik irdnyad6nak.

5.2. Budapest kdzigazgatdsi hatiirain kivLlli iilland6 lakcime vagy regisztr6lt tart6zkodjsi
helye szerinti lak6helye 6s munkav6gz6si helye kdzdtt sajiit szemdlyg6pkocsival
kdzleked6 Munkavdllal6 k6ltsdgeit a Munkiiltat6 a vonatkoz6 bels6 szabiilyzat szerint
t6riti meg.

5.3. A I4unkdltat6 azon Munkaviillal6i kdzLil, akjknek a tev6kenysdge a napi munkav6gz6s
soriin t6bb tagint6zm6nyt 6rinthet, Budapest k6zigazgatdsi terljlet6re 6rv6nyes badet
juttatds ig6nybev6tel6re lehetnek jogosultak.

6. Formaruha, munkaruha 6s v6d6felszerel6s

6.1. A fegyveres biztonsiigi 6rdk szdm6ra a formaruha juttatj#t a rend6szeti feladatokat
ell6t6 szem6lyek, valamint a fegyveres biztons6gi 6rdk ruh.izati elljtiisira vonatkoz6
r6szletes szabilyokr6l sz6l6 70/2072. (XII. 14.) Bt4 rendetet irja et6, a Munkettat6 ;ttal
szabiilyzatban meqhatirozott feltdtelek szerint.
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6,3, Specidlis r6g6szeti szolg;ltat6s ny[jt.isa eset6n a Munkdltat6 szerz6d6sben kdtheti ki
a 1696szek szdmAra speciSlis munkaruha beszerz6s6nek kdtelezetts6g6t a szolgiiltatdst
megrendel6 f6lt6l. Amennyiben a szetz6d6 f6l nem a speciSlis munkaruha beszerz6s6t
v;llalja, hanem annak kdlts6g6t biztositja, a beszerz6s dsszeg6t az isatisi kdlts6g
terhdre kell elsz6molni.

6.4, A Munkdltat6 a napi legaliibb 4 6r6t k6perny6 el6tt dolgoz6 Munkavillal6k sz;mdra,
a lirtiisvizsgiilat 6s szemLlveg (speci6lis szemLiveg, kontaktlencse) v6tel6ri'hoz,
k6t6vente, 15.000 Ft. dsszeggel jAtul hozze, figyelemmel rendelet el6irisaira,s

7. J6l6ti, szoci6lis 6s munkav6gz6ssel aisszefaigg6 juttat6sok

7.1. A MunkSltat6 ;ltal biztositott juttatdsok:
a) hozziitartoz6e haldla eset6n 50.000 Ft temet6si seg6ly,
b) Nlunkaviillal6 irdsbeli k6r6s6re fizet6si el6leg enged6lyez6se,

lYunkavdllal6 mindenkori havi brutt6 illetmdnye dsszeg6ig.

7.2. A fizetesl el6leget a Munkav6llal6nak hat h6nap alatt, de legk6s6bb az adott
k6lts6gvet6si 6v v696ig vissza kell fizetni.

7.3. Fizet6si el6legre, illetve seg6lyre a lYunkaviillal6 a p16baidej6nek lejiiriit kdvet6
napt6ljogosult.

7.4. A tlunk;ltat6 dvente szabdlyzatban hat6rozza meg az itltala biztositott b6ren kivuli
juttat6sok formrit 6s felt6teleit.

8. TanulmAnyiszerz6d6s

8.1. A Munkav;llal6.iltal kezdem6nyezett iskolarendszer( vagy iskolarendszeren kivrili
kdpz6sen val6 r6szv6telt a Munkdltat6 valamennyi kdrulm6ny m6rlegel6s6vel hozott
egyedi ddnt6s6vel tdmogathatja. Az egyedi ddnt6s alapjdn a lYunkiltat6 6s a
l'4unkaviillal6 tanulmiinyi szerz6ddsben rdgziti a munkiiltat6i tiimogatiis pontos feltdteleit,
Titmogatiis csak annak a Munkavdllal6nak nyljthat6, aki a k6pz6s befejez6se ut6n
legalirbb a tiimogatott id6szakkal megegyez5 id6tartamra vdllalja a Munkdltat6nSl
munkaviszonydnak a fenntartds6t,

8.2. A kdlts6gt6rit6sen kivril a kdpzds jelleg6t6l, id6tartamiit6l fugg6en a
Munkiiltat6 vizsgiink6nt ha egy vizsganapon a lvtunkavirllal6nak tdbb vizsgatitrgyb6l kell
vizsgeznia, vizsgatiirgyank6nt - a vizsga napj6t is besz6mitva k6t munkanap szabadid6t
biztosit. A diplomamunka (szak 6s 6vfolyamdolgozat) elk6szit6sdhez a Munkeltat6 10
munkanap szabadid5t biztosit.

8.3. A lvlunkavitllal6t iiltaliinos iskolai tanulmiinyok folytat;sa, tovribbit a Felek
meg;llapodiisa szerinti kdpz6s, toviibbk6pz6s eset6n, a k6pz6sben va16 r6szv6telhez
szriksdges rddre tdvolleti dil rlletr meg.

maximum a

a a karemyd erdttrmunkav6gzds mrnrm, is esaesogirsy ds biulons6srkovetehanyeL6 sz,5r6 5ol1999. (xL3.) EriM renderet
t hozAtatoz6: a k6,er hor2itadozd,., erdiE, a, eqyene.,qbe i rokon hi,a*66a, a hizas6G eqyeneriqber D[om as tes[dre, ds a tesNlr
hdartrEa (Ptk a:l5 2. ooio

6.2. A Munkiltat6 a munka jelleg6re tekintettel munkaruha, formaruha juttat6st
biztosithat. A munka- ds formaruha juttat6sra jogosit6 munkakdrdket, az egyes
ruhafajtakat, a juttatiisi id6ket, valamint a juttatiis egy6b felt6teleit a Nlunkitltat6
szabiilyzatban hatdrozza meg.



8.4. A fentieknek megfelel6 elvek drv6nyesrilnek tudom6nyos fokozat megszerzdse
alkalmiival, azzal a kieg6szitdssel, hogy az e cimen adhat6 fizet6s ndlkrlli szabads6g ideje
az egy 6vet nem haladhatja meg.

F. A Munkav,llal6 6s MunkSltat6 k6rt6rit6si felel6ss6ge

1. A Munkaviilla16 a munkaviszonyb6l sziirma26 kdtelezettsdgdnek megszegds6vel
okozott kirt kdteles megt6riteni, ha nem ogy jdrt el, ahogy az adott helyzetben iltaldban
elvdrhat6. A kiirt6rit6s m6rteke nem haladhatja meg a Munkav;llal6 n6gyhavi t6voll6ti
dijjnak dssze96t. Sziind6kos vagy s lyosan gondatlan kiirokoziis esetdn a teljes k5rt kell
megtdriteni.

2. A l4unk6ltat6 a munkaviszonnyal 6sszefrlggdsben sziind6kosan vagy gondatlanul
oko/ott teljes kirt kdteles megteriteni.

3. Egyebekben - pl. k6rt6rit6s m6dia, m6rtdke, mentesr.il6s szab;lyai - mdg6ttes
szab;lyk6nt a Felek az I4t. 6s a Ptk.6:518-534.5-6ban foglalt szabiilyokat tekintik
irinyad6nak.

VI. Zi16 rendelkez6sek

1. lelen Kollektiv Szerz6d6s 2021. szeptember 1. napjiin ldp hatdlyba. Felek evente,
legk6s6bb december 31-ig, feliilvizsgiiljiik, 6s a hatdlyos jogszabiilyoknak megfelet6en
kiegdszitik, vagy m6dositjitk jelen Kollektiv Szerz6d6s rendelkezeseit.

2. A Felek egyez6 akarattal jogosultak a Kollektiv Szerz6ddst b6rmely pontjiiban
m6dositani, azonban visszahat6 hatilyi m6dositds kazdr6lag a tYunkavillal6ra ndzve
kedvez6 rendelkezes tekintetdben m6dosithat6.

3. Felek kifejezetten r69zitik, hogy valamennyi, a Kollektiv Szerz6dds r6sz6t kdpez6
melldklet egyedileq, a Kollektiv Szerz5d6st6l elkiiltin0lten is hat6lyba l6phet, m6dosulhat,
illetve megsziinhet.

lelen Kollektiv Szerz6d6s hatiilyba lep6s6nek napjival hatdlyet veszti a 2017. miijus 1-6n
hatiilyba l6pett Kollektiv Szerz6d6s.

Budapest, 2021. augusztus 9
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