BudaPestr Tbrteneti Yuzeum

tkrato sz.t

].Q2-4

Wl

D;rtum:*Q9-4 ,.,O4,,OJ,.

A BUDAPESTI TORTENETI M6ZEUM

KOLLEKTiV SZERZ6DESE

2021, szeptember 1.

Preambulum

lelen Kollektiv Szerz6d6s kifejezett c6lja, hogy a I,4unkav;llal6k 6s a Munk6ltat6 kdzdtt
ldtrejdtt munkaviszonnyal kapcsolatos jogokat 6s kdtelezetts6geket, azok teljesit6sdnek
m6djdt 6s eljdr6si rendj6t, valamint a szetz6d6 felek kapcsolatrendsze.it szabdlyozza a

jogszabdlyokban foglalt rendelkezdsek egys6ges vdgrehajtiisa 6rdekdben.

lelen Kollektiv Szerz6ddst (a tovdbbiakban: KSZ) a Budapesti Tdrt6neti N4izeum
tov6bbiakbani Munk6ltat6) f6igazgat6ja, mint a lYunk6ltat6 k6pvisel6je, m;sfe16l

(a
az

int6zm6nyben miikdd6 KdzgyUjtem6nyi 6s Kdzm(vel6d6si Dolgoz6k Szakszervezete (a
tov;bbiakban: KKDSZ) felhatalmazott k6pvisel6je, mint a [.4unk6ltat6ndl foqlalkoztatott
kdzalkalmazottak k6pvisel6je k6ti meg a Munka ttirv6nykainyv6r6l sz6l6 2O12.6vi I.
tairv6ny (a tov6bbiakban: Mt.) alapjiin.
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I.

Bevezet6s

1.lelen Kollektiv Szerz6dds kife.,ezett c6lja, hogy a Nlunkav6llal6k 6s a Munkdltat6 kdzdtt
l6trejdtt munkaviszonnyal kapcsolatos jogokat 6s kdtelezettsdgeket, azok teljesites6nek
m6djit ds elj;rdsi rendj6t, valamint a szetz5dii felek kapcsolatrendszer6t szabiilyozza a
jogszabiilyokban foglalt rendelkez6sek egys6ges v6grehajt6sa 6rdek6ben

2. A Kollektiv Szerz6d6ssel a Felek az Mt. 276. 5-a alapjijn, a jogszabiilyi keretek kdzott
kdlcsdnosen, j6hiszemfien 6s egyr.lttm[ik6dve szabelyozz,ik a foglalkoztatottakat 6rint6,
munkav6gz6ssel kapcsolatos kdrd6seket.

3. Egyebekben a Felek egymiis kdzdtti viszonyaikra n6zve az Mt, Sltaljnos magatartdsi
szabitiyait ds jogelveit (14t. 6-8.9, Mt. 12. S) tekintik irdnyad6nak az a16bbiak szerint:
- a j6hiszem sdg 6s tisztess6g alapelve,
- meltiinyos mdrlegel6s alapelve,
- k6lcs6nds tiijdkoztatiis elve,
- joggal val6 vissza6l6s tilalma,
- ar egyenld bdndsm6d kovetelmdnye
- feddhetetlens6g.

4. Az lYt. egyrittmfikdd6s alapelv6b5l kiindulva Felek rdgzitik, hogy a Munkavdllal6k
jogosLrltak az 6ket 6rint6, munkaviszonyra vonatkoz6 szab;lyok meqviiltozjsa eset6n, a
Munk6ltat6 sajiit hatiskd16ben hozott ddnt6sei
viltozis16l megfelel6 id6ben 6rtesrilni.

ds int6zked6sei vonatkozitsiiban

a

u. iltal6nos rendelkez6sek
Szem6lyi hat5ly
. A Kollektiv Szerz6d6s hatiilya a Munk6ltat6val munkaviszonyban iill6 valamennyi
munkavilla16ra kiterjed.
. a Kollektiv Szerz6d€s hatilya nem terjed ki azonban a l.'lunkdltat6 mindenkori
vezet6j6re (F6igazgat6), aki felett a munk6ltat6i jogkdrt a fenntart6, Budapest
F6viiros 6nkormiinyzata gyakorolja.
. A Kollektiv szerz6dds szem6lyi hatiilya a vezet6 dllisi munkavdllal6kra nem
terjed ki,

Id6beli hatily
E Kollektiv Szerz6d6st a Felek hat6rozatlan id6tartamra hozziik l6tre azzal, hoqy
rendelkez6seit k6t6vente felrjlvizsgiiljdk, es az 6rvdnyes jogszabdlyoknak
megfelel6en kieg6szitik, vagy m6dositjdk. A k6lts6gkihat6st 6rint6 r6szek naptdri

6vre vonatkoznak. Amennyiben indokolt, ezeket dvente felril kell vizsgilni ds a
kdlts6gvet6st6l fUgg6en, szriks6g szerint m6dositani kell.
A Kollektiv Szerz6d6s hatilyba l6p6s6nek napjar 2021. szeptember 1.
lelen Kollektiv Szerz5d6s hatilyba l6p6sdvel a Felek kdzdtt a 2017. miiius 1.
napjdn l6trejdtt, tdbbsz6r rn6dositott Kollektiv Szerz6dds rendelkez6seit a Felek
hatiilyon kiv helyezik.

III.

A Kollektiv szerz6d6s

eliir6si szab6lyai, kiitelmi rendelkez6sei

A Kotlektiv szerz6d6s felmond6si ideie
. A Kollektiv Szerz6d6st a Felek 3 (hirom) h6napos hat;rid6vel, andokol6ssal
mondhatjirk fel.
. A felmondiist iriisban kell kdzdlni a mesik F6l kepviseleti ioq qyakorliisiira
jogosultj6val.
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A felmond;si jog a Kollektiv szee5dds megkdt6s6t6t szdmitott 6 (hat) h6napon
behil nem gyakorolhat6 (14t.280.S. (2) bekezd6s),
A Kollektiv Szerz6d6s felmondiisdt megel6z6en a Felek kdtelesek egyeztetni
arr6l, hogy az m6dositiissal hatiilyban tarthat6-e, A Felek megjllapodnak abban
is, hogy a Kollektiv Szerz6d6s m;sik F6l iiltali felmond6sa, m6dositjsi javastata
esetdn, ha az 6rintett k6rd6sek valamelyik6ben nem jdn letre megitllapodSs,
k6zds ddnt6ssel csak a vitatott pontot helyezik hatilyon kivijl, a Kollektiv
Szerz5d6s vitdval nem 6dntett szabdlyainak a hatiilya fennmarad. es folytatjjk a
vitatott kdrd6sekben az egyeztetdst.
A Kollektiv szer26d6s m6dositisa
. A Kollektiv szerz6d6s m6dositds;t biirmelyik f6l kezdem6nyezheti a m6sik Fel
k6pviseleti jog gyakorlisira jogosultjiival.
. A m6dositrist irdsban kell kezdem6nyezni, melyben a kezdem6nyez6 F6l koteles
megjeldlni a m6dositani tervezett rendelkezdseket vagy t6rgykdrdket, valamint a
m6dositdsra ir;nyul6 kezdemdnyezds indokait.
. A Felek a kezdemdnyez6s 6tadiisdt6l sz;mitott 10 (tiz) napon belLil egyeztet6
bizotts.igot hoznak l6tre. Az egyeztet6 bizottsjg - t6trei6tt6t6t szdmitott 5 (6t)
napon bel0l - kdteles az egyeztetest megkezdeni.
. Nem kell vitiira bocsitani a jogszabirlyok vdltozdsiib6l, tovibbd a fenntart6,
Budapest F5vdrosi Onkorminyzat Kdzgyfil6s6nek dontdseib6l ered6, azoknak
pontosan megfelei6 m6dositdsokat.
. Az els6 egyeztet6 tdrgyal6son k6zdsen meg; apitjiik ds rdgzitik tegatiibb:
- az egyeztetds tiirgyit k6pez6 f6bb tiirgykdrdket,
- a m6dositdsi javaslatok elkeszit6s6hez szuksdges adatszolgdltatjsi
kdtelezetts6geket, azok teljesit6sdnek hat;ridejet,
- a Felek m6dositiisi javaslatai elk6szit6sdnek, illetve a mdsik F6l r6sz6re
tdrt6n6 iitaddsdnak hatiiridejet, ds
- a k6vetkez6 egyeztet6 tdrgyalds id6pontjiit.
. Kisebb srily[ m6dositdsi javaslatokr6t, valamint olyan javaslatok16l, amelyekben
a Felek egyet6rtenek az els6 egyeztet6 tdrgyal6son ddnt6st kell hozni.
. Az egyeztet6 tdrgyaliisok16l a Felek kdztis jegyz6k6nyvet k6szitenek. ha
szrjks6ges, az egyes k6rd6sek 6rtelmez6s6re szak6rt6t vesznek igenybe.
. A m6dositdsok hatilyba 16p6sd16l minden esetben kUldn kell rendelkezni,
egyebekben a m6dositiisok szdveg6nek el6k6szit6s6re, vitiijiira es al;irdsdra a
KSz-ben foglalt, ezekre irinyad6 iiltalirnos szabirlyokat kell alkalmazni.

A Felek a Kollektiv Szerz6ddssel kapcsolatosan az t4t. szabdlyokat tekintik irdnyad6nak.
Jelen Kollektiv Szerz6d6sben a Felek a munkaviszonyb6l sz6rmaz6 jogokat ds
kdtelezetts6geket igy szabilyozzak, hogy az egyes, ;ltajuk kdz6sen meghatdrozott
k6rd6sekben a l4unkaviilla16k sz;miira kedvez5 m6don t6rnek el az t4t.-ben foglalt
;ltaldnos szabirlyokt6l. (t4t. 277. 9)

IV. A Kollektiv sz€rz6d6s munkaiigyi kapcsolatokra vonatkoz6 szab6lyai
A szakszervezeti iogokat 6rint6 rendelkez6sek

1. A Munkirltat6 k6telezi magit a KKDSZ alapszervezet6vel val6 eqyrlttm(kdddsre. A
KKDSZ alapszervezet kdtelezi magiit arra, hogy az tvtt. 6s az egy6b torv6nyekben,
rendeletekben biztositott jogosultsiigait a logok tirsadatmi rendeltetesenek megfelel6en
gyakorolja, 6s a KKDSZ alapszervezet N'tunkavdlla16k 6rdek6ben kife.rtett tevdkenysdge a Munkdltat6 rendeltetdsszerii 6s jogszeru egyrittmukdd6se eset6n nem iriinyul a
lvlunkdltat6 Alapit6 Okiratiiban, valamint a Szervezeti es lvt(k6desi Szabiilyzatiiban (a
toviibbiakban: SZ14SZ) foglaltak rendeltet6sszer(j m[ik6d6s6nek megzavariisdra.

2. A Munkiiltat6 a KKDSZ alapszervezet6nek m(kdddsdt kUldndsen az al6bbiakban
felsorolt eszkdzdkkel tiSmogatja :
. sziiks6g eset6n. eseta .lelleggel, legaldbb sz6ban rendelkezdsre bocs6tja az
drdekk6pviseleti jog;nak gyakorliisihoz szLiks6ges, egy6b m6don hozz6 nem
fdrhet6 szervezeti 6s gazdas6gi informiici6kat,
. t6ritdsmentesen biztositla a KKDSZ alapszervezete szdmira rendezvdnyeinek
megtartiisiihoz sziiks6ges helyiseget,
. t;mogatja a szakszervezeti tdj6koztat6k, egydb relev6ns anyagokhoz val6
hozzif6r6st a Nlunkavdllal6k szimira (pl. az int6zmdnyi levelez6 rendszer
haszniilatiinak biztositisival, az int6zm6nyben haszniilt bels6 hirdet6si felUletek
haszndlat6val, illetve sztks6g eset6n az anyagok t6ritdsmentes
sokszorositds;val),
. biztositja a jogszabdlyban meghatiirozott szimar Munkaviillal6 szdmira a
mLrnkavdgz6si k6telezetts6ge al6li mentesit6st a Munkdltat6val val6 konzultdci6
tartamdra (Mt. 273. S).
. biztositja a szakszervezeti tiszts6gvisel6k sziimiira a jogszabiilyban
meghatiirozott munkaid6kedvezm6nyt, amelynek konkrdt m6rt6k6t

.

a

szakszervezet janu6r elsejei tagldtszdma alapjdn kell meghatdrozni (Mt. 274. g),
biztositja a vilasztott szakszervezeti tiszts6gvisel6k fokozottabb munkajogi
v6delm6t a jogszabiily szerint. Eszerint kbzvetlen fels6bb szakszervezeti szerv
egyet6rt6se sziiksdges a KKOSZ alapszervezetdnek viilasztott szakszervezeti
tiszts6get betdlt6 Munkav6llal6 munkaviszonydnak a l'lunkdltat6 ;ltal
felmond6ssal t6rtdn6 megsz0ntet6s6hez, illetve a munkaszerz 6d6st6l eltd16
munkakdrben t6rt6n6 foglalkoztatishoz,

3. A Munkdltat6 6s a KKDSZ alapszervezete viillaljiik, hogy kdlcsdniisen tiij6koztatjdk
egym6st azokr6l a tervezett int6zked6sekr6l, amelyek a mdsik f6l tevdkenysdg6t 6rintik,
illetve befolyiisoljik. Az intdzkeddsek hatSlyba l6p6se el6tt 6rdemben egyeztetnek,
melynek sor6n kdlcsdnds 6rdekek figyelembevdteldvel torekszenek a megegyezdsre az
intdzked6sek tartalmdban 6s v6grehajtdsi rendj6ben. Felek rendszeres egyiittmtkdd6se a
Munkdltat6nil az alSbbiakra terjed ki:
. a KKDSZ alapszervezet k6r6s6re mindazon gazdasiigi, szervezeti informiici6k
biztositdsira, amelyek a munkavirllal6i 6rdekv6delmi tev6kenys6ge kifejtes6hez
szriks6gesek;
. a Munkilltat6nitl megval6sul6 b6rfejleszt6sek alapelveinek kialakitiisdra;
. a t4unkdltat6 szocijlis ds j6l6ti kereteinek az 6ves koltsdgvetdsben val6
megii,lapititsiira;
. a szakszervezet 5ltal fontosnak tartott 6s iriisban bejelentett k6rddsek
megvitatasdra, az esetleges vdt6t, sztr;jkot mege1626 egyeztet6sre.
4. A lvlunkdltat6 6s a KKDSZ alapszervezet egyrittmfikddds6nek (egym;sra dp|l6, vagy
esetenkdnt alkalmazhat6) formiii a Munk6ltat6niil a kdvetkez6k:
. a szakszervezeti titk;r tagja javaslattdteli joggal - a vezet6i beosztdst 6rint6
pily;zatokat (f6igaz9at6, gazdasiigi vezet6, f6igazgat6-helyettesek) elbiril6

.
.
.

szakmai bizottsigoknak,
rendszeres megbeszdldsek, egyeztet6sek biztositisa a Munkiiltat6 ds a KKDSZ
alapszervezetdnek k6pvisel6i k6zdtt, szuks6g eset6n eseti egyeztet6 bizottsiig
ldtrehoz;sa 6s miikddtet6se,
a N4unkavdllal6k nagyobb csoportjiit 6rint6 int6zked6sek, valamint a Szervezeti
6s MUk6d6si Szab6lyzat tervezet6nek megkr.jlddse a KKDSZ alapszervezet
rdsz6re,
a KKDSZ alapszervezet ir;sbeli megkeres6s6re a F5igazgat6 tijdkoztatdst ad a
Munkaviillal6k jogviszony;val dsszefilgg6, gazdasiigi 6s szociSlis 6rdekeit 6rant6
k6rddsek16l.

5. A Munk.iltat6 6s a KKDSZ alapszervezete a m6sik F6lt6l 6rkez6 iriisbeli megkeresdsre
tizendt munkanapon belLil k6teles 6rdemi irdsbeli vdlaszt adni.
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KKDSZ alapszervezete vdllalja, hogy az lvlt-ben biztositott k6pviseleti jog;t a
t6j6koz6dds megszerzdse 6rdekdben hasznilja fel, az egyet nem 6rt6s jogiit csak a
Munkiiltat6val tOrt6n6 6rdekegyeztet6 t6rgyaliisok eredmdnytelens6ge eset6n gyakorolja.
Ehhez meghivja a Munk;ltat6 f6igazgat6jdt, vagy tiirgyaliisra felhatalmazott k6pvisel6j6t,
hogy a KKDSZ drtekezleteken az iltal6nos kdrd6sek vit6in - a ddnt6s hozataliit kivdve
r6szt vegyen.

6. A

7. A KKDSZ alapszervezete kdteles tiij6koztatni a I\4unkeltat6t a KKDSZ esetleges
dtalakulii#161, toviibbii kdteles az eljerdsra, azaz tiirgyaldsra 6s megdllapodisra
jogositott k6pvisel6it megnevezni. A Munk6ltat6 szintdn kdteles a KKDSZ rendelkez6sdre
bocsdtana a vele egyrlttm(kdddsre kijeldlt, tiirgyaliisra 6s megdllapoddsra felhatalmazott
vezet6k jegyz6kdt.
B. A KKDSZ alapszervezete tagl6tszdmdt igazol6 bizonylatokat (munkaviillal6i 6s
nyugdijas szakszervezeti tagsiigi nyilatkozatokat) a Munkdltat6val kell ismertetni,

dsszesit6siikr6l jegyz6kdnyvet k6sziteni, melyet kdvet6en a jogszabiilyi kereteken belill a
tisztsdgvisel6i munkaid6-kedvezm6nyek konkr6t ig6nybevdteler6l (Mt.274.5) a KKDSZ
alapszervezete a Munkiltat6val iillapodik meg.
9. A KKDSZ alapszervezet viilasztott tisztsdgvisel6inek munkajogi vddelm6t a tyunkiiltat6
az Mt 273. 5. alapjin biztositja. A KKDSZ vSllalja, hogy ehhez a tiszts6gvisel6k n6vsoriit
6s az ezekben bekdvetkez6 esetleges viiltoziisokat - figyelemmel az Mt.232. E szerinti
t6j6koztatisi kdtelezetts6gre - a v;ltozds bekdvetkezds6t kdvet6 3 napon bel.il a
l4unk6ltat6 rendelkezdsere bocs6tja, tovitbbii az Mt, 2?3.9 (3) 6s (a) bekezd6s6ben
foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

10. A felek v6llaljiik, hogy a m;sik f6lt6l kapott inform;ca6kat, tiij6koztatjsokat,
adatokat, stb,, 6s az egyeztetds sorin tudomdsukra jutott ismereteket a szem6lyisdgi
jogok teljes 6s maradektalan v6delm6vel 6s a titoktart;s kdtelezettsdg6vel kezelik, Felek
tevdkenys6ge egydbk6nt sem sdrtheta a miisik f6l jogos drdekeit, s nem vezethet az
dltaluk k6pviseltek alkotm6nyos joqainak s6relm6re.
V, A munkaviszony
A. A munkaviszonyra vonatkoz6 alapvet6 szabilyok

1. A munkaviszony alanyai 6s a munkasz€rz6d6s l6trejiitte, tartalma
1.1, A munkaviszony alanyai a Munkiiltat6 6s a l4unkav6llal6. A Felek rdgzitik, hogy a
Munk;ltat6n6l munkaviszony b6rmely munkakdrre azzal a Munkaviillal6val l6tesithet6,
aki rendelkezik az adott munkakdrre a jogszab6lyr szerinti elvjrt kepesit6sek kdzril a
lYunkdltat6 6ltal el6irt k6pesit6sset.

1.2. A munkaviszony a l'.4unkiiltat6 ds a Munkav;llal6 kdz6tt iriisba foglatt
munkaszerz6ddssel j6n l6tre. (i4t. 44. S) A munkaszerz6d6st az Mt.-re figyelemmel kell
l6trehozni, amelynek rendelkez6sit6l - az M.t-ben meghatdrozottak kivdtelekt6l - a
IVunkavdllal6 javira el lehet t6rni. (Mt. 43. q)
1.3. A munkaviszony kezdet6nek napjit a munkaszerz6d6sben kell meghatdrozni. Ennek
hidny6ban a munkaviszony kezdete a munkaszerz6dds megkdtesdt kdvet6 nap. (Mt. 48.
5) A lYunkiltat6niil a Felek megallapodiisa alapjin a pr6baid6 idStartama legfetjebb n6gy
h6nap. (Mt.50. S (4) bekezd6s)
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1.4. A munkaszerz6ddst, annak m6dositisit, ds megsziintet6s6t (Mt. 22. 5 (3) bekezd6s)
minden esetben irisba kell foglalni. A munkaszerz6d6s iriisba foglalisdnak elmulasztiisa
miatt a munkaszerz6d6s 6rv6nytelensdg6re kize6lag a [4unkaviilla16 - a munkiiba l6p6st
kdvet6 harminc napon belLil - hivatkozhat. (Mt.44.5)

1.5. A munkaszerz6dds, amennyiben a Felek eltdr6en nem rendelkeznek, hat6rozatlan
id6re jdn l6tre. (Mt. 45. S (2) bekezd6s) Hatiirozott idejil munkaviszony egyedi
esetekben:
- helyettesitdsc6ljiib6l,
- meghat6rozott munka elv69z6sdre, ill. meghatiirozott feladat elldtdsdra
l6tesithet6.

1,6. Helyettesit6s cdlj6b6l l6trejdtt hatdrozott idej munkaviszony eset6n a szerz6ddsben
meg kell hatirozni a foglalkoztatiis vdrhat6 id6tartamet 6s azt a tdnyt, amelynek
bekdvetkezdse esetdn a jogviszony megsziinik.
1.7. A munkaszerz6d6sben a feleknek meg kell 6llapodniuk a l4unkaviillal6 alapbdrdben
6s munkakdr6ben. (Mt. 45. (1) bekezdds) A lvlunkaviillal6 alapb6rdt a Munkdltat6 iiltal

int6zm6nyi szinten kialakitdsra kerij16, mindenkori hatiilyos

el6meneteli

rendszer/b6rsiivok alapjdn kell meghat,rozni.

1.8.

Budapest F6viiros 0nkormdnyzata

(a

tovdbbrakban: 0nkorminyzat),

a

K6zgyUjtem6nyi 6s K6zmiivel6d6si Dolgoz6k Szakszervezet valamint a l"lunkdltat6 kdzott
2020. augusztus 31. napjin l6treJdtt ds 2020. november 1. napjiit6l 2030. oktober 31.

napjdig hatdlyos Egy0ttmiik6ddsi Megdllapodiis 5.1. d) pontja 6rtelm6ben az
0nkormiinyzat a 2020, 6vt6l ijonnan - bdrelemkdnt, tart6s jelleggel - bevezeta ,,Budapest
p6tl6k" elnevezdsU juttatiist. A lYunkiiltat6 az EgyiittmUk6ddsi MegSllapod6s 6.4. pontia
alapj6n kdtelezettsdget virllal arra, hogy a,,Budapest p6tl6k" elnevez6sij juttatdst, az
onkormiinyzat 6ves kdlts6gvet6si rendelet6ben, az adott Munkdltat6 vonatkoziisiiban
meghat6rozott dsszeg erej6ig, Munkavdllal6i r6sz6re b6relemk6nt biztositja, ds ezen
kdtelezetts6gdt jelen Kollektiv Szerz6d6sben 6s a l'4unkaviillal6k egy6ni
munkaszerz6dds6ben rdgziti,

1.9. A Felek rdgzitik, hogy amennyiben a v/A. 1.8. pont szerint biztositott,,Budapest
p6tl6k" elnevez6sij juttatdst a fenntart6 a Munkdltat6 szimAra az dves kdlts6gvet6sben
nem biztositja, a Munkdltat6 kdteles a l'4unkavill6k munkabdrdt ezen b6relem n6lktil
megdllapitani 6s ennek megfelel6en m6dositani az egy6ni munkaszerz6d6seket.
1.10. A Felek - dsszhangban az Mt. rendelkez6seivel - a tivoll6ti dij fogalma alatt Mt.
148.5-a alapjiin az al6bbiakat drtikr az esed6kessege id5pontj6ban 6rvdnyes alapb6r
(136. 9), p6tlekitaliiny (145. 5), berp6tl6k (151. g). A Munkiiltat6 a tdvolleti dtjal
szdmol a v6gkieldgit6s, felmond6si id6re jii16 dsszeg, a tiipp6nz, ;ll6sid6, valamint
jubileumi jutalom dsszeg6nek kisz6mitdsa eset6n.

2. vezet6 6ll5sI MunkavSllal6k

6s v€zet6i megbiz6ssal rendelkez6 Munkav6llal6k

2.1. A Munk6ltat6 vezet6je a F6igazgat6. A F6igazgat6 munkaviszonydnak l6tesit6se
6s megsziintetdse a Budapest F6v;ros Kdzgyijldse hatdskdrdbe tartozik, az egy6b
munk;ltat6i jogokat a F5igazgat6 tekintet6ben a F6polg;rmester gyakorolja

2.2. A Munkitltat6 vezet6 iillis[ Munkavillal6i: a r6q6szeti f6iqazgat6-helyettes, az
rijkori f6igazgat6-helyettes, 6s gazdasigi i9azgat6. A p;lydzat itjdn kiv6lasztott
vezet6 ;llisr:, munkavillal6kat a gazdasigi igazgat6 kiv6tel6vel - a F6igazgat6
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hat;rozott id6rc bizza meg,. A gazdasiga i9az9at6t a f6polgi.mester - a F6igazgato
javaslatiira - hatarozott ad6te bizza meg. Vezet6 dllds Munkaviillal6k felett a
munkdltat6i jogokat a f6igazgat6 gyakorolia.

2.3. A lYunkdltat6ndl vezet6i megbiz6ssal rendelkez6 lYunkaviillal6k: az igazgat6k, a
f6osztiilyvezet5k, a f6osztdlyvezet5-helyettesek, az oszulyvezet5k 6s az osztiilyvezet6
he,yettesek.
2.4. A vezet6i megbizes tartalmazza a vezet6 iltal ell6tand6 feladatk6rdket 6s az egyeb
vezet6kre vonatkoz6 speciilis rendelkez6seket ds elliitand6 vezet6i feladatokat,
kijl6ndsen a munkaszervez6ssel, teljesitmdny6rtdkel6ssel a munkaid6-nyilvirntart6ssal,
szabadsdgoliisi terv k6szitdsdvel kapcsolatos feladatokat.

2.5. A vezet6i megblz6s maximum 5 6ves hatiirozott id6re adhat6. Vezet5i feladatok
elldtdsdra megbiz6st a Munkdltat6val munkaviszonyban il16 l'.4unkav6llal6nak adhat6, A
vezet6i megbiz6s a lvlunk6ltat6i jogkdrt gyakorl6 F6igazgat6 iiltali ir.isos vtsszavoniissal,
vagy a hatdrozott id6 leteltevel sz(nik meg. A megbiz;s visszavon6s6t vagy megszundsdt
k6vet6en a Munk6ltat6 a Munkav;llal6t eredeti - vezet6i megbiz6#nak elfogaddsa el6tti
- munkakdr6ben foglalkoztatja tovdbb.
2.6. A vezet6i 6lldsri Munkavillal6kra jelen Kollektiv Szerz6d6s rendelkezdseinek hatdlya,
a tI. fejezet rendelkez6s6nek megfelel6en nem terjed ki.

3. A Munk6ltat6 kittelezetts6gei
3.1. A 14unkdltat6 a Munkav;llal6nak a munkaszerz6d6s aliiiriisiival egyidej0leg, de
legk6s6bb a munkaviszony kezdetdt6l sz;mitott tizendt napon betut kdtele; iita,ni az Mt.

46.5 (1) bekezdds szerinti ,,Tdj6koztat6t", az aliibbi tartalommal:
a) a napi munkardcj meghatirozisa,
b) az alapbdr, alapb6ren tili munkab6r es egy6b juttatiisok meghatiirozdsa,
c) a munkabdrr6l t6rtdn6 elszdmol;s m6dja, a munkab6rfazetes gyakorisiga,
kifizetds napja,
d) a munkak6rbe tartoz6 feladatok,
e) szabad#g mdrt6ke, sziimitisi m6dja 6s kiaddsdnak rendje,
f) a felmondiisi id6 megdllapitiisiinak szab6tyai,
g) jelen Kollektiv Szerz6d6s16l val6 tiijdkoztat;s,
h) a munkdltat6i jogk6r gyakorl6jdnak meghatdrozjsa.

a

3.2. A Munkiiltat6 koteles az eg6szs6get nem veszdlyeztet5 6s biztons;gos mLrnkav6gz6s
kdvetelmdnyeit biztositani (lYt. 51. 5 (4) bekezd6s), a vonatkoz6 jogszabjtyi el6ir;sok
betartiisiival.3 A l.,lunkiiltat6 a munkdba ldp6st megel6z6en 6s a munkaviszony fenniilliisa
alatt rendszeres id6kdzdnk6nt kdteles ingyenesen biztositani a Munkav6llal6k munkak6ri
alkalmassdgi vizsg6latiit,

3.3. Minden olyan munkav6gzdsn6l, amelynel a jogszabiily vdd6felszerel6s hasznjlatdt
irja el6 a Munkiltat6 az erre irinyad6 bels6 szabrlyozdsa szerint biztositja a

v6d5felszerel6st.

3.4. A Munk;ltat6 a jogszabdlybana el6irtak valamint a V/E. 6. pontban foglaltak szerint
biztositja a kdperny6s munkahely kialakitiisiinak mjnimirlis kdvetetm6nyeit a k6perny6s
munkakdrdkben.
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4.

A Munkav5llal6 ktit€lezetts6gei 6s a ktit€lezetts6g nem teljesit6se

4.1. A Munkavillal6 kdteles:
a) a 14unk;ltat6 Sltal el6irt helyen 6s id6ben munk;ra k6pes 6llapotban megjelenni,
b) munkaideje alatt - munkavdgzes c6ljitb6l, munk6ra k6pes iillapotban - a
Munkdltat6 rendelkez6s6re iillni,
c) munkiijirt szem6lyesen, az dltal;ban elvdrhat6 szak6rtelemmel 6s gondossiiggal, a
munk6j;ra vonatkoz6 szabiilyok, elSiriisok, utasitdsok 6s szok;sok szerint
v6gezni,
d) a munkako16nek ell6tds6hoz szilks6ges bizalomnak megfelel6 magatartiist
tanisitani.
e) munkatirsaival egyiittm'ikddni (r4t. 52. S (1) bekezd6s).

4.2. A Munkavdllal6 kdteles megtagadni az utasitiis teljesitdsdt, ha annak vdgrehajt6sa
m5s szemdly e96szs6g6t vagy a ktirnyezetet kdzvetlenril 6s srilyosan vesz6lyeztetn6. A
Munkavdllal6 megtagadhatja az utasit;s teljesitdsdt, ha annak v6grehajtdsa
munkaviszonyra vonatkoz6 szabilyba ntkdzik, vagy a Munkaviilla16 6let6t, testa dps6gdt
vagy eg6szs6g6t kdzvetlenUl 6s s lyosan veszdlyeztetn6. A 14unkavirllal6 az utasitiis
megtagaddsa eset6n is k6teles rendelkezdsre illni. A munkav6lla16 a munk5ltat6
utasitiisitt6l akkor tdrhet el, ha ezt a munkiiltat6 kiirosodiist6l val6 meg6visa feltetleniil
megkdveteli ds a munkiltat6 6rtesit6sdre nincs m6d. Az utasit.ist6l val6 eltdrdsr6l a
munkiltat6t halad6ktalanul tirj6koztatni kell. (14t, 54, 9)

4.3. A Munkiiltat6 a

munkaviszonyb6l sziirmaz6 kOtelezettsdg vdtkes megszegdse
esetdre Munkaviilla16 sz6m5ra a fokozatossiig elvdnek figyelembev6tel6vel 6llapithat meg
hiitriinyos jogkdvetkezm6nyeket, amelyek az al6bbiak lehetnek:

a)
b)

c)
d)

sz6beli figyelmeztet6s,
ir6sbela figyelmeztet6s lehets6ges hdtr;nyos jogkovetkezm6nyre figyelmeztet6ssel
(a kdtelezetts6gszeg6s sUlyiit6l fugg6en a Nlunkiltat6 mdr els6 fokozatk6nt is
alkalmazhatja, indokliissal 6s jogorvoslati kioktatdssal ellittva)
irdsbeli figyelmeztet6s h6tranyos jogkdvetkezmdny alkalmaziisdval (munkdltat6i
szankci6t is tartalmaz, indoklissal 6s jogorvoslati kioktatdssal elldtva)
munkaviszony azonnali hatiilyt megszilntet6se (indokliissal 6s jogorvoslati
kioktat6ssal elldtva)

4.4. A Munkiltat6 iiltal a V/A. 4.3. pont c) pontja szerint alkalmazhat6

hilt16nyos

jogkdvetkezm6nyek lehetnek:

a) munkab6r cs6kkent6se maximum 6 h6napos id5tartamra,
b) munkdltat6i jutalomb6l kimarad;s a v6tkes kotelezetts6gszeg6s meg;llapitiisiit

c)

kdvet6 egy dvig,

munkiltat6i el6meneteli rendszerben val6 vdrakoztat;s maximum k6t dvlg,
d) munkdltat6i b6remel6sb6l val6 kimaradds a v6tkes kdtelezetts6gszegds
meg;liapitisiit kdvet6 egy 6vi9,
e) szervezeti eqys6g vezet6s6re adott megbiz;s visszavonisa,
f) kutat6nap igdnybev6tel6nek megvondsa maximum egy 6ves idStartamra.
4.5. A Munkaviillal6val szemben hitriinyos jogkdvetkezmdnyek alkalmaziisiira kizd16lag a
munkS,tat6i iogkdr gyakorl6ja jogosult, a munkaviszonyb6l szdrmaz6 kdtelezetts6g
vdtkes megszeg6sr6l tdrt6n6 tudom6sszerz6st6l sz;mitott 15 napon beltll, legfeljebb
azonban az elk6vetdst6l szimitott 16ven beliil, biincselekm6ny elkdvetdse esetdn a
biintethet6s6g el6vUl6sdig. A hiitriinyos jogkOvetkezmeny alkalmaziisiit mindig ir6sba kell
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foglalni, indokolni kell 6s meg kell nevezni az azzal szembeni jogorvoslati lehet6s6g
i96nybevdtel6nek a m6dj;t, hely6t, hatiiridejet.

4.6. A V/A. 4,3, pont szerinti hatriinyos jogkdvetkezmdny megiillapitiisiiniil

a

fokozatossiigon til els6sorban az elkdvetett kdtelezetts6gszeg6s silyiit, valamint az
elkdvet6 v6tkess6gdnek fokSt kell figyelembe venni. A Nlunkavdllal6ndl kor;bban

alkalmazott iogkdvetkezmdny dokumentdci6jit

be kell

szerezni

6s az

eljirds

dokumentumaahoz csatolni kell. A munkiltatda .iogkdr gyakorl6ja az e9ym6st6l knldniill6
Ugyekben, ugyanazzal a Munkavillal6val szemben ugyanazt a joghiitrrnyt alkalmazhatja,
de nem s6rtheti meg a l4unkavdllal6 jogszabilyban meghatirozott kdtelez6 legkisebb
munkabdrhez minimilbdrhez ds garantdlt b6rmanimumhoz va16 jogosultsdgit.

4.7. A l4unkiiltat6 az eset 6sszes kdrlllm6nyeinek m6rlegel6se alapjdn

el6zetes

figyelmeztet6s ndlkill, azonnali hatdlyi felmonddssal megsz|ntetheta a Munkaviillal6
munkaviszonyiit, ha a Munkaviillal6 a munkaviszonyb6l szdrmaz6 l6nyeges
k6telezetts6g6t sziind6kosan vagy sflyos gondatlan#g9al jelent6s m6rt6kben megszegi,
toviibb6, ha a 14unkaviillal6 egy6bk6nt olyan magatartist tan0sit, amely a munkaviszony
fenntartdsiit lehetetlennd teszi.

5. A tlunkAltat6 szem6ly6ben bekiiv€tkez6 v6ltoziis (iogut6dt6s)
5.1. A lYunk.iltat6, mint szervezet, valamint a I4unk6ltat6 mint szervezet gazdas6gi
egys6g6nek jogtlgyleten alapu16 iitvdtel6nek id6pontjiiban fenndll6 munkaviszonyb6l
szilrmaz6 jogok 6s kotelezetts6gek az dtad6r6l az dtvev6 Munkiiltat6ra szdllnak dt. A
lYunkavdllal6 miir megszerzett jogviszonya vdltozatlan marad a v6gkiel69it6s 6s
felmonddsi id6, valamint jubileumi jutalom sz6mitiisa tekintetdben. (Mt. 36. S (1)
bekezd6s)

5.2. Az 6tad6 l4unkdltat6 az 5tsz;ll6st megel6z6en kdtetes taj6koztatni az 6tvev6
f4unk;ltat6t az iitszdll5ssal 6rintett munkavjszonyokb6l, a tanulmiinyi szerz6d6sekb6l
sz;rmaz6 jogokr6l es kdtelezettseg ek 16l . A t;j6koztatiis elmaraddsa az 6tvev6
munkdltat6val szemben e jogviszonyokb6l sziirma26 ig6nyek 6rvenyesiteset nem 6rinti.
(rYt. 37. S)

5.3, Az 5tvev6 Munkdltat6 az itszilldst kdvet6 tizendt napon belUl a Munkdttat6
azonosit6 adatainak k6zl6sevel kdteles iriisban tdjekoztatni a t4unkavdllal6t a MunkSltat6
szemely6ben bekdvetkezett viltozisr6l.
5.4. Az iiwev6 l.,lunk6ltat6 az;tszdll6st kdvet6 tizendt napon betLil koteles tiijdkoztatni a
l.4unkaviillal6t munkafeltdtelek vdltoz6sii16l, amennyiben azok a tyunkav.illal6
bel6p6sekor megkapott T;j6koztat6ban leirt felt6teleket is 6rintik.
5,5, logut6dlirs esetdn a lYunkaviillal6t speciiilis felmonddsi jog illeti meg, Amennyiben a
Munkavdllal6 a munkaviszonyiit felmondissal arra hivatkozva szonteti meg, hogy a
Munkiiltat6 szemdly6ben bekdvetkezett viiltozis (jogut6dliis) miatt a rit iriinyad6
munkafelt6telek ldnyeges 6s h6tritnyos megviiltoziisa kdvetkeztdben a munkaviszony
fenntartiisa szdmdra ariinytalan s6relemmel jdrna vagy leheteflennd viilna, akkor a
Munkavdllal6t - specidlis felmond6si jog;ra tekintettel - megilleti a felmonddsi id6re jir6
tiivoll6ti dij, valamint a vdgkielegit6s. (Mt.40. q)
5.6. A Felek megiillapodnak, hogy jogut6dl6s eseten a specadlis munkav;lla16i felmondiisi
jogot a l'.4unkavilla16 a jogszabdlyban e16irt harminc napos hatiirid6 helyett hatvan napon
iit gyakorolhatja.

6.

Egy6b munkav6gz6sre i16nyu16 jogviszonyok

-
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6,1. A MunkavSllalo kdteles a l4unkiiltat6 fel6 bejelenteni, ha harmadik szem6ly rdszdre a
l'.4unk.iltat6eval megegyez6 tev6kenys6gi kdrbe tartoz6 tev6kenys6get v{gez, igy
kllldndsen szerzdi m[jvet hoz l6tre, szerz6i m( l6trehozds;ban vesz r6szt, vagy oktat6i,
tanicsad6i, s./akert6r tev6kenys6get vdge/.

6.2. Ha a l4unkaviillal6 munkaideje a munkaviszonyban ds a munkav6gzdsre irdnyul6
tovdbbi jogviszonyban - rdszben vagy eg6szben azonos id6tartamra esjk, a
munkavdgz6sre irinyu16 toviibbi logviszony csak a Nlunkiiltat6 el6zetes iriisbeli
hozziijii ru liisdval letesithet6.

6.3. A

I.4unkdltat6 egyedi ddntdse alapj;n a hozz;jdrulis megaddsa kdthet6 a
munkaszerz6d6s rdszmunkaid6re val6 csdkkentdsdhez vagy egy6b, a Felek egyez6
akaratnyilviinitisdhoz kdthet6 megdllapod;shoz is.
6.4. A Munkavilla16 kdteles halad6ktalanul a Munkiltat6 hozzijirul6sit k6rni, es egyben
kdteles a.16l is nyilatkozni, hogy az egyeb munkav6gzdsre i16nyul6 tev6kenys6get milyen
jogviszony keret6ben v6gzi, tov6bbd, hogy ezen tevdkenys6g mennyiben 6rinti a napi
munkaszervezds6t, el6rhet6s6g6t. Amennyiben ezen lYunkavirllal6i nyilatkozatokat a
Munkaviillal6 nem vagy nem id6ben teszi meg, az ebb6l ered6 kdvetkezmdnyek miatt a
Munkiiltat6 nem v;llal felel6ssdget.

6.5. A 14unk6ltat6 a vele munkaviszonyban il16 14unkaviillal6val munkak6ri feladatai
ellStds6ra munkavdgzdsre irinyul6 toviibbi jogviszonyt nem ldtesithet.

6.6. A vezet6 6ll6sri Munkavdlla16 toviibbi munkav6gz6sre iriinyu16 jogvaszonyt

nem

ldtesithet.

6.7. A vezet6 iilliisi f4unkavdllal6
a) nem szerezhet r6szesed6st a Munkdltat66val azonos vagy ahhoz hason16
tevdkenysdget is v6926, vagy a Munkdltatoval rendszeres gazdasiigi kapcsolatban
6ll6 miis qazddlkod6 szervezetben,
b) nem kdthet a sajitt nevdben vagy javiira a Munk;ltat6 tev6kenys6gi kdr6be
ta rtoz6 Ugyletet, toviibbii
c) kdteles bejelenteni, ha a hozzdtartoz6ja tagja a lYunkdltat66val azonos vagy
ahhoz hason16 tevdkenys6get is folytat6 vagy a lYunk6ltat6val rendszeres
gazdasigi kapcsolatban i116 gazdasigi tiirsasiignak, vagy vezet6k6nt
munkavdgzdsre ir;nyul6 jogviszonyt l6tesitett az ilyen tevdkenys6get is folytat6
munkdltat6n.il.

7,

Munkaviszony keret6ben l6trehozott s2er26i m(vek

7.1. A munkaviszony keret6ben alkotott szerz6i m[jvek szem6lyhez fUz6d5 jogaival a
t6nyleges szerz5, vagyis a l'4unkavellal6 rendelkezik. A szerz6i mi.j nyilv6nos#gra
hozatal;hoz va16 hozziijiirirl5st a Munkavdllal6 r6szdr6l vdlelmezni kell. A szerz6i mfi
6tadisa a 14unkiltat6 r6sz6re a nyilvinossiigra hozatalhoz val6 hozzij;rulisnak min6sul.
7.2. A szerz6i mU visszavonitsirra ir6nyul6 munkavdllal6i (szerz6i) nyilatkozat eset6n

a

a

lvunkavillal6 (szerz6) nevdnek feltuntetdset mell5zni. A
l4unkavillal6 kiiteles a nyilatkozat id6pontjiiig felmerrllt kdrt megtdriteni a lvunkiltat6
r6sz6re. A Munkaviilla16 ezen nyilatkozata azonban nem korliitozza a Nlunkdltat6
l4unkiiltat6 kdteles

felhaszniiliisi jogdt.

7.3. A Munkavillal6t (szerz6t) dijazds itleti meg, ha a Munkilltat6 szerz6i m[jv6nek a
felhasznal6sra miisnak engedelyt ad vagy a szerz6i miivel kapcsolatos vagyoni jogokat
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misra iitruhizza. Ez a di)azes Munkav;llal6t munkabdr6n fe[.]l megillet6 tobbletdijaz;s. A
dijazirs elveit 6s reszletszabdlyait a Munk6ltat6 bels6 szabiilyzatiiban hatSrozza meg.

E. A munkasz€rz6d6s m6dositisa

A felek a

munkaszerz6ddst kdzds megegyez6ssel kiziir6laq irdsban, bdrmikor
m6dosithatjdk. A munkaszerz6d6s m6dosit6sdra a megktit6s6re vonatkoz6 szabiilyokat
kell megfelel6en alkalmazni. (Mt. 22. S (3) bekezdes)

1. A munkaszeE6d6s m6dositSsa

s2ail6si szabads6got kaivet6en

1.1. A szilldsi szabads6gr6l vagy a gyermek h6romdves kor;ig igenybe vehet6 fizet6s
n6lkrili szabads6g16l visszatd16 Munkavdlla16 sziimiira a lYunkdltat6 ajinlatot tesz a
munkab6r m6dositisdra (Mt. 59.Q).

1.2. A sziildsi szabadsiigr6l vagy a gyermek h6romdves koriiig igenybe vehet6 fizetes
ndlktili szabadsiiq16l visszat6rd Munkaviillal6t a Munkiltat6 eredeti munkakdr6ben
k6teles foglalkoztatni, amennyiben azonban erre nincs lehet6s6g, [gy a t4unkavjllal6
v6gzettsdgnek 6s gyakorlatiinak megfelel6 munkak6rben val6 foglalkoztatiist kdteles
felajdnlani.

1.3. A lYunkiiltat6 a l4unkavdllal6 ajiinlatdra a gyermek n6gydves kordag - hiirom vagy
tdbb gyermeket nevel6 lYunkavdllal6 eseten a gyermek hat 6ves koriig - kdteles a
munkaszerzSd6st az Sltaliinos teljes napi munkaid6 fel6nek megfelel6 tartami vagy
hat6rds id6tartami r6szmunkaad6re m6dositani (I4t. 61.q (3) bekezdes).

1.4. A Munkirltat6 elkdtelezett amellett, hogy a kisgyermekes t4unkavdllal6 sziimiira a
fenti rendelkez6seken tljl is munkaid6 kedvezmdnyt biztositson, illetve a lvunkav6llal6
k6rese alapjiin a fenti dletkort meghalad6an is biztositsa a r6szmunkaid6s
foglalkoztat;st, valamint az otthoni munkav6gz6s lehet6s6g6t.

2, Nyugdijas Munkav6[at6 fogtatkoztat6sa
2.1. A t4unkiltat6 tdrekszik arra, hogy a koribban a Munkiiltat6val munkaviszonyban dl16
F,lunkav5lla16k tapasztalatdt a nyugdiba vonul6sukat k6vet6en is hasznosithassa (pl.
mentorprogram, megbizds szak6rt6i feladatokra, kurdtori felk6r6sek stb.) - fagyelemmel
az intdzm6ny rdvid- 6s kdz6ptiv0 munka- 6s fejleszt6si terveire, A Felek err6l egyedi
megillapodiist kdtnek.
2.3. A Munk;ltat6 azon koriibbi munkatiirsainak, akik nyugdtazjsukon t is dnzetlen 6s
elhivatott munkavegz6siikkel tovitbbra is kiemelked6 m6don tiimogatjdk a Munkiiltat6
tevdkenys6gdt tiszteletbeli cimeket adomanyoz. A tiszteletbeli cim a Munkeltat6 6s a
i4unkavdllal6i kdzdssdg szakmai 6s erkdlcsi elismerdse, anyagi ellent6telezdssel nem jjr.
A tiszteletbeli cimmel rendelkez6 korSbbi munkatdrsak jogosultak a Budapesti T6rt6neti
lYizeum ds tagint6zm6nyei epLilet6be bel6pesre jogosit6, ndvre sz6t6 bel6p6kjrty6ra,
valamint ingyenes r6szvdtelre a Budapesti Tdrtdneti Mizeumban milkod5 Bariti K6rdk
iiltal szervezett esem6nyeken.

C. A munkaviszony megsziin6se 6s megsz0ntet6se

1. A munkaviszony megszain6s6nek 6s megszalntet6s6nek esetei
1.1. A munkaviszony megsz(nak k0ldndsen
a) a 14unkiiltat6 jogut6d n6lkijli megsziinds6vet,
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b) a hatiirozott id5 lejdrt;val,

c)

ds a jogszab;lyban meghaurozott egy6b esetekben

(l{t.63,9 (1) bekezd6s).

1.2. A munkaviszony megszLintethet6
a) kdzds megegyezdssel,
b) felmondiissal
c) azonnali hatilyr.i felmondissal (Mt. 64. 5 (1) bekezd6s)
1.3. A l4unkdltat6 felmondiisdt kdteles megindokolnir a felmondds indoka a l4unkav6llal6
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartdsdval, kdpess6g6vel vagy a l'lunkdltat6
miikdd6s6vel dsszefLlgg6 ok lehet, (lYt, 66, I (1) bekezdds)

1.4. A lYunkaviillal6 nem koteles indokolni hat;rozatlan idejU
felmonddsit. A lYunkavilla16 kdteles indokolni a hatitrozott idejU

munkaviszonydnak
munkaviszony6nak
felmondis6t. A felmondiis indoka csak olyan ok lehet, amely sziimdra a munkaviszony
fenntartiisiit lehetetlenn6 tenn6 vagy kiirtllmdnyeire tekintettel, arinytalan s6relemmel
jirna. (Mt. 67. 9)

1.5. A Munkdltat6 vagy a Munkaviillal6 a munkaviszonyt azonnali hatdlyi felmondissal
akkor szijnl.ethetr meg, ha a mdsrk F6l:
a) a munkavaszonybol sz6rmaz6 l6nyeges kdtelezettsdg6t sz;nddkosan vagy sr.ilyos
gondatlansiggal jelent6s m6rt6kben megszegi, vagy

b) egy6bk6nt olyan magatartiist tanosit, amely a munkaviszony fenntartiisiit
lehetetlenn6 teszi, (Mt. 78. 5 (1) a) ds b) pontok)

1.6. Az azonnali hatiilyi felmondds jog6t az ennek alapjiul szolgiild okr6l

val6
tudomiisszerz6st6l szdmitott tizendt napon, legfeljebb azonban az ok bekovetkezt6t6l
sz6mitott egy 6ven bell.il, b[jncselekm6ny elktjvet6se eset6n a biintethet6seq el6vril6s6ig
lehet gyakorolni. (14t. 78. 5 (2) bekezd6s) A megsziintet6s okdnak az indokolSsb6l

viliigosan

ki kell tiinnie, A

megsziintet6 jognyilatkozat indok6nak val6s69dt

6s

okszer(s6gdt a nyilatkozattev6 bizonyitja. (Mt. 64. 5 (2) bekezd6s)

1.7, A 14unkavdllal6t azonnali hatdlyi felmondisa eset6n megilleti a felmondasi id6re i616
tiivolleti dij, valamint a vdqkiel69it6s jelen Kollektiv Szerz6d6s szab;lyai szerint (Mt. 78.q
(3) bekezd6s).

1.a. Pr6baid6 alatt a Munkdltat6 6s a l,lunkav6llal6 is indokl;s n6lkUl, azonnali hatiilyi
felmonddssal szrintetheti meg a munkaviszonyt.

1.9. A Munkdltat6 a hatiirozott idej munkaviszonyt indoklds n6lkill, azonnali hatdly[l
felmondSssal szrjntetheti meg. Ha a l"lunk;ltat6 azonnali hatiillyal szLinteti meg a
hatiirozott idejU munkaviszonyt, a Munkavillal6 jogosult tizenk6t havi, vagy ha a
hat6rozott id6b6l h;tral6v6 id6 egy 6vn6l rdvidebb, a hiitral6v6 id6re jd16 tivolldti dij.ira,
1.10. A lYunkaviilla16 munkaviszonya megszuntet6sekor (megsz0n6sekor) munkakiir6t a
Munkiiltat6 erre vonatkoz6 bels6 szabiilyzatdban foglaltak szerint kdteles Stadni ds a
MunkSltat6val elsz;molni. A munkaktirdtadds ds az elsziimoliis felt6teleit a Munkiiltat6
kdteles biztositani. (14t. 80. 5 (1) bekezdds) A munkakdr jogszab6ly iltali Stadis6nak
megtagadiisa vagy hidnyos volta kdrt6ritdsi k6telezetts6get eredmenyez a Munkavdllal6
oldal;n,

A

munkaviszony fetmondissal t6rtdn6 megsztntet6sekor legkds6bb az utols6
munk6ban tdltdtt napt6l, egy6bk6nt legk6s6bb a munkaviszony megsz[jn6s6t6l sziimitott
dtddik munkanapon a Munkavillla16 r6szdre ki kell fizetni a munkab6r6t, egy6b
j6rand6s6gait, valamint ka kell adni a munkaviszonyra vonatkoz6 szabiilyban 6s egy6b
jogszab6lyokban el6irt iga2016sokat (Mt. 80. 5 (2) bekezd6s).

1.11.
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1.12. A f..'lunkdltat6 a Munkaviillal6 kdrelmdre, ha a munkaviszony legal6bb egy 6vig
fenniillt, a munkaviszony megszLintet6sekor (megszUndsekor) vagy legfeljebb az ezt
k6vet6 egy dven beh.ll a Munkavillal6 munk;jiir6l ir6sban 6rt6kelest ad. Az 6rt6kel6s
val6tlan t6nymegillapitiisainak megsemmisitdsdt vagy m6dositdsijt a lYunkavdllal6
bir6sdgt6l k6rheti (Mt. 81, 9).

2.

F€lmond6si tilalmak 6s korlStoz6sok

2.1. A Munkiiltat6 felmonddssal nem sziintetheti meg a munkaviszonyt
a) a v6rand6ssiig,

b)

c)

a szril6si szabads6g,
a gyermek gondozdsa c6ljiib6l ig6nybe vett fizet6s n6lkUli szabadsiig
a t6nyleges dnkentes tartal6kos katonaa szolgitlatteljesit6s, valamint

d)
e) a n6 jogszabdly szerinti, az embera reprodukci6s eljirdssal
kezel6sdnek, de legfeljebb ennek megkezd6s6t6l szdmitott
alatt, (Mt. 65. 5 (3) bekezdds)

dsszef0gg6

hat h6nap tartama

2.2. A Munkiiltat6 a nyugdijasnak nem min6sril6

14unkavilla16 hatiirozatlan idejii
munkaviszonydt a Munkaviilla16ra irinyad6 6regs6gi nyugdtkorhatdr bet6lt6s6t me9e1625
6t 6ven bel!il a Munkav6llal6 munkaviszonnyal kapcsolatos magatartdsdval indokolt
felmond6ssal, akkor szijntetheti meg, ha a miisik fel
a) a munkaviszonyb6l szirmaz6 ldnyeges kdtelezetts6g6t szdnd6kosan vagy stilyos
gondatlansiiggal jelent6s mdrt6kben megszeqi, vaqy
b) egy6bk6nt olyan magatartdst tan[sit, amely a munkaviszony fenntart6sAt
lehetetlennd teszi.

2.3. A munkiltat6 a rehabilitSci6s elldtdsban vagy rehabitit6ci6s jdraddkban rdszesLit6
munkav6llal6 munkaviszonyit a munkavdlla16 e96szs6gi okkal dsszefogg6 kdpess6g6vel
indokolt felmondiissal akkor szrintetheti meg, ha a munkaviillal6 eredeti munkakiir6ben
nem foglalkoztathat6 toviibb 6s a munkav;llal6 szdmira illapotjnak eg6szs6gi
szempontb6l megfelel6 munkak6rt nem tud felajinlani, vagy a munkavdlla16 a felajinlott
munkakort alapos ok ndlkiil nem fogadja el.

3,

A felmond6si id6

3.1. A felmondisi id6re vonatkoz6an a Felek a Mt. szabiilyait6l a V/C. 3.3. pontban
r6szletezettek szerint t6rnek el.

3.2. A felmonddsi id6 Munkdltat6i felmondiis esetdn hatvan nap, Munkavdllal6i felmondiis
eset6n harminc nap.
3.3. A Munk;ltat6 felmonddsa esetdn a felmonddsi id6 a Munkiiltat6nit munkaviszonyban
t6ltdtt
a) hirom dv utiin tizendt nappal,
b) 6t 6v ut6n hisz nappal,
c) nyolc 6v utdn huszon6t nappal,
d) tiz 6v utdn harminc nappal,
e) tizendt dv ut6n harmincOt nappal,
f) tizennyolc 6v utdn 6tven nappal,
s) htsz 6v ut;n hatvandt nappal meghosszabbodik.

4.

v6gkie169it6s
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4.1. A vdgkieldgit6s m6rt6ke vonatkoziisdban a Felek az lYt. szabdlyait6l a lvlunkavdlla16
5
ta\tAra aV/C,4.2. pontban foglaltak szerint t6rnek el 2030. okt6ber 31. napjSig.
4.2. A Munkavillal6 vegkiel6git6s6nek m6rt6ke, ha a 14unkiiltat6niil jogviszonyban tdlt6tt
vagy a Munk6ltat6 iltal a v6gkiel69it6s alapj;ul szolgiil6 jogviszonyk6nt elismert legal6bb
h6rom 6v: egy havi,
b dt 6v: kdt havi,
c nyolc 6vi h;rom havi,
d tiz 6v: n6gy havi,
e tizenhiirom 6vr dt havi,
f) tizenhat dv: hat havi,
g) hlsz 6v: nyolc havi
tdvoll6ti dijiinak megfelel6 dsszeg

4.3. A v6gkielegit6s V/C. 4,2. pontban meghat6rozott m6rtdke n6gyhavi tivotldti dij
dsszegdvel emelkedik, ha a l''!unkav6llal6 iogviszonya az dregsdgi nyugdijra Il'lt. 294. 5
(1) bekezd6s 9) pont ga) alpontl va16 jogosultsiig megszerz6sdt megel6z6 dt 6ven belul
sz[inik meg.

4.4. A Felek megdllapodnak, hogy a v6gkiel69it6s megiillapitdsdra, megfizet6s6nek
szabiilyaira az Mt. szab6lyait6l elt6r6en a Kit. 37.5 6s Kjt. 37lA.5 rendelkez6seit
alkalmazzdk 2030. okt6ber 31, napjiigs

5, Csoportos l6tszSmle6Pit6s
Amennyiben a Nlunkilat6nal csoportos ldtsz.imledpitds
71.- 76.q-i alapjdn jdrnak e,.

vilik

sztiks6gess6, a Felek az Mt

D. a munka- 6s pihen6id6
1, Alapvet6 szab6lyok
1.1. A Munkdltat6niil a teljes munkaid6 napi 8 6ra, heti 40 6ra. (Mt 86.5, Mt 88.9, Mt
s2.5 ).

1.2. A

14unk;ltat6niil
foglalkoztatiisra, amely
munkaid6 lehet.

teljes munkaid6 mellett lehet6s6g van

a

r6szmunkaid6s

Felek megillapodiistit6l fugg6en napi n69y vagy hat616s

1,3, A munkaviillal6 r6sz6re, ha a beosztas szeinti napi munkaid6 tartama a hat 6r6t
meghaladja, hisz perc munkak6zi sziinetet kell biztositani (Mt.103 5 (1) bekezdds a)
pont).

1.4. Az ebddszijnet (munkak6zi sziinet) id6tartama az irodai dolgo26k esetdben legal6bb
20 perc, amelyet a teljes munkaid6ben foglalkoztatott munkaviill6k szimdra lehet6s6g
szerint 11.00 6s 13.00 6ra kdztitt kell biztositani.

2,

Munkarend (napi, 6ltalinos 6s munkaid6 keretes munkarend)

2.1 A munkaid6 meghat6roz6sa:

a Munkjltat6niil telles munkaid6ben, kdtdtt munkarendben dolgoz6k munkaideje
9.oO - 17.20.6riig tart, mely id5pontt6l - egyedi megAllapodiis szerint 6s
s a

kolturdlE

'ntAzm6nyekbpntorvany r.5 (5)
5.6d
6nrom;nvzar,var kotdt E{vihiirddat' ueq;Iapod;r at.h.bei
mddoritisadr

rosvieonyin.k italakulisir6l, v.lamlnt eqv€s kulfur,ls t6rqvo t6franvek
naplrrg. azt ktvet6ei Budagst F6viiros

15 -

hosszabb tiivra sz6l6an - el lehet t6rni, ebben az esetben a munkaid6 7.00-15.2O
6riii9, 7.30-15.50 6rdig, 8.00-16.20 6riig, 8.30 16.s0 6riii9, 9.30-17.50 6rdrg;
10.00 18.20 6rdig tart. Ett6l a tagint6zm6nyekben, illetve egy6naleg, a kdzvetlen

vezet6vel egyeztetve, a munkiiltat6i jogkdr gyakorl6jdnak irdsos engedely alapjirn
elt6rhet a 14unkaviilla16.

a fegyveres biztonsiigi 6rdk k6szenl6ti jellegii munkakdrben, 2592 6rds, minden
6v j(lius 1. napjit6l kezd6d6 kdvetkez6 6v jinius 30. napjiiig tarto eves
munkaid6keretben, itlag havi 216 6ra figyelembev6tel6vel, folytonos szolgSlati
rendben teljesitak a t6rv6nyes munkaidejiiket,
a terem6r6k es jegyp6nztdrosok a teljes munkaid6 figyelembevetel6vel, 20BB 6rds
munkaid6keretben kertllnek foglalkoztatdsra

-

rdgdsz, restaurdtor munkakdrben, valamint mrzeumi k6zmiivel5d6si szakember,
mizeumi kulturdlis menedzser munkakdrdkben dolgoz6k a Munk;ltat6val kdtdtt

egyedi megiillapodiis alapjiin (munkaszerz6d6s) munkaid6keretben

is

foglalkoztathat6k.
2.2. A munkaid6keret alkalmaziisa, elsz6molisa 6s nyilvintartiisa sor;n a Munkaltat6 az
l4t. 93-95.5-ai szerint jdr el.

2.3. A Nlunk6ltat6 az 14t.96.5 (2) bekezddsdre figyelemmel kdtetlen munkarendben
t6rtdn6 munkav6gzdst a vezet6 6ll.isrl munkaviillal6k szitmiira engeddlyezii
2.4. A l4unkitltat6 a kdtetlen munkarendben dolgoz6 Munkavdllal6ira kdtelez6 tdrzsid5t,
azaz a Munkav;llal6 lehet6s6g szerinti munkav6gzesi hely6n tdrten6 kdtelez6 fizikai
jelenl6tet hatiiroz meg. A tdrzsid6t a NlLrnkdltat6 10.00 - 15.00 6rdig hatiirozza meg.

3.

Fegyveres biztons6gi 6rtikre vonatkoz6 elt616 szab6lyok

3.1. A Fegyveres Biztons6gi Ors6g (a tov6bbiakban: FBo) tag.iainak munkav6gz6set igy
kell szervezni, hogy a fegyveres biztonsiigi 6rseg16l, a term6szetv6delmi 6s a mezei
6rszolgelatr6l sz6l6 1997.6vi CLIX. tdrv6nyben ds vdgrehajtdsi rendeleteiben r6sziikre
meghatirozott feladatok ell6t6siihoz hivatali, valamint azon kivrili idSszakban megfelel6
l6tsz;mban rendelkezdsre illjanak.

3.2. A fegyveres biztonsdgi 6r szolgdlatellStiisdt, a kdvetelm6nyeket 6s a feladatokat
6rutasit6sban kell reszletesen rdgziteni.

3.3. A fegyveres biztonsiigi 6rdk szolgilat.inak tervez6s66rt 6s

szervezdsddrt

az 6rparancsnok 6s 6rparancsnok-helyettes felel6s,

3.4. Az 6rparancsnok 6s az 6rparancsnok-helyettes a szolgilattervez6st egy h6napra, a
tirgyh6napot megel626 h6nap 15-dig elk6sziti ds a Biztonsiigi Osztdly vezet6j6nek
feltedeszti j6vihagydsra.
3.5, A szolgdlat tervezdsekor rltemezna kell a szabadnapok, illetve az 6vi szabadsiigok
kiadiisiit. A tervez6s elk6szit6sekor figyelembe kell venni a fegyveres biztonsigi 6r6k
dves szabadsitgtervdt, A szolg;lattervez6sben egy h6napra el5re kell tervezni a
pihen6napokat, illetve szabadsdgokat.
3,6, A fegyveres biztons6gi 6r napa munkaidej6be beszimit
a) a7 6rszolgilatban tdltdtt id6;
b) a munkakdzi sziineu
c) az eligazitds 6s beszdmoltatiis ideje;

d) az eligazitis hely6r6l a fel6llit;s hely6re, illetve az onnan a beszdmoltatds
hely6re t6rten6 kivonul;si 6s bevonuldsi id6;
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a szolgilatell6tdssal dsszefr.igg6sben
megjelends rdeie id6z6s eset6n;
f) a tovdbbk6pz6sen, ldvdszeten tdltdtt id6,
e)

a

hat6sitg vagy

a

bir6s69 el6tti

3.7. A fegyveres biztonsdgi 6r r6szdre az 6rparancsnok minden szolgitlatba lepes el6tt
eligazititst tart, amelynek sor;n a biztonsdgos szolgilatell;t;shoz szriks6ges minden
inform6ci6t, adatot tudom6siira hoz. Az 6rparancsnok az eliqazitiis kezdet6n ellen6rzi,
hogy valamennyi eligazitdsra kdtelezett fegyveres biztonsigi 6r megjelent, ellen5rzi
tov6bbd ruhizatukat 6s szolgdlatra val6 alkalmass6gukat.

4,

A terem6riikre 6s jegyp6nztSrorokra vonatkoz6 elt616 szabSlyok

4.1. A terem6rdk es jegypdnzt6rosok munkaid6-beosztiisiit a Biztons.igi Osztdly vezet6je
hatdrozza meg.

4.2. A lYunkiiltat6 egy h6napra, a t6rgyh6napot megel626 h6nap 15-6ig elk6sziti a
munkaid5-beoszt;st 6s irisban kdzli Munkavdlla16kkal. Kdzl6s hi6ny;ban az utols6
munkaid6-beosztds az iriinyad6.

4.3. A Munkiiltat6 a kdzdlt munkaid6-beosztist, ha gazdilkodds6ban vagy m(kdd6s6ben
el6re nem ldthat6 kdriilm6ny merill fel, a beosztds szerinti napi munkaid6 kezdet6t
megel6z5en legaliibb kilencvenhat 6riival koriibban m6dosithatja. A Munk6ltat6 a kdzdlt
munkaid6-beosztiist a t4unkav6llal6 irisbeli k6rds6re is m6dosithatja. (Mt. 97. 5 (5)
bekezd6s)

5. Rendkiviili munkaid6ben tairt6n6 munkav6gz6s
5.1. A Nlunkdltat6 t6rekszik arra, hogy Munkaviillal6i r6sz6re rendkivilli munkaid6ben
tdrt6n6 munkavdgzds ne kerulj0n elrendel6sre.
5.2. Amennyiben ez elkerillhetetlen, az iiltaliinos munkarendben 6s munkakdrdkben, az
iinnepnapi, szombati vagy vasirnapi munkavdgzds6t a l,4unkdltat6 rendkiviili
munkaid6ben tdrt6n6 munkav6gz6s form;jdban rendeli el. A rendkivtili munkaid6ben
tdrtdn6 munkavdgzdst a Munkavilla16 kdrese esetdn irdsban kell elrendelni, (Mt. 108.5
(1) bekezd6s)
5.3. A Munkaviillal6nak
a) a heti pihen6napra elrendelt rendkivtlli munkaid6ben tdrt6n6 mLlnkav6gz6s eset6n
szez szizal|k berp6tl6k j6r. A bdrp6tl6k mdrt6ke dtven sz6zal6k, ha a f4unkdltat6
miisik heti pihen6napot (heti pihen6id6t) biztosit.
b) a munkaszr.ineti napon tdrt6n5 munkav6gz6s esetdn k6tsziiz szdzaldk b6rp6tl6k
jir, A berp6tldk m6rt6ke sz6z sziizal6k, ha a Munkdltat6 mdsik heti pihen6napot
(heti pihen6id6t) biztosit.

5.4. RendkivLili munkaid6ben tdrt6n6 munkav6gzds ut;n j.i16 szabadid6 logcimdn a
MunkavSlla16 szimirra legfeljebb 6vi hisz munkanap szabadid6 6llapithat6 meg. A
szabadid6t a MunkavSlla16;ltal k6rt id6pontban, de legkds6bb a rendkiviili munkaid6ben
tdrtdn6 munkav6gz6st kdvet6 h6nap v6g6ig kell kiadni.
5.5. Amennyiben a Munkavillal6t projektfeladattal bizz,k meg, ezen id6szak alatt

a

projektvezet6 sziimol el a r6sztvev6 14unkavillal6 munkaidej6vel,6s munkabeosztirsdval,
ds 6t terheli ennek nyilviintartitsi kdtelezetts6ge is. Felek rdgzitik, hogy a projektmunkiira
vonatkoz6 felk6r6st minden esetben iriisban kell kezdemdnyezni a kdzvetlen vezet6ndl. A
Munkavdllal6 sz6mttra a munkaszerz6d6sdben rajgzitett munkako16n kivnli toviibbi
feladatot csak a Munkiltat6 irhat el6, a kdzvetlen vezet6 egyidejI tdi6koztatds6val.
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5.6. A munkaid5 nyilv;ntartisa 6s ellen6126se a kdzvetlen vezet6 feladata 6s felel6ss6ge.

A jelenl6ti ivek

vezet6se papir

alapi

nyilviintartds form6j6ban tdrtdnik.

A

nyilvintartiisban szerepl6 adatok val6siigossigii6rt a Munkavdllal6 6s a kozvetlen vezet6
egyetemlegesen felel,

6. l(iillitisi 0gyelet
6.1. A Budapesti Tdrt6neti Mizeum sz6khelydn 6s tagint6zm6nyeiben m(kdd6 dlland6 6s
id6szaki ki6llitdsok iigyeleti rendj6vel dsszef0996 szervezdsi k6rddseket 6s a kiiillitiisi
rlgyeletes feladatait bels6 szab6lyzat tartalmazza.

6.2. A kiillitisi iigyeleti beosztiis m6djiinak meghat;rozdsa 6s a beosztiis elk6szit6se
tagint6zmdnyek vezet6jdnek feladata 6s felel6ss6ge,

a

6.3, Amennyiben a kiiillitiisi r:igyelet ellStdsa rendkivtili munkaid6ben t6rtdn6
munkav6gz6snek min6sLll, a rendkivtili munkavdgzds utdn jit16 szabadid5t - az 5.4
pontban foglaltakt6l eltdr6en - a munkat6rs 6ltal k6rt id6pontban, de
a) napi ngyeleti rend eset6n legk6s6bb a rendkiviili munkaid6ben tdrt6n6
munkav6gz6st k6vet6 naptiiri h6t vdg6ig
b) egydb Ugyeleti rend eset6n legk6s6bb az iigyelet ziir6 napjdt kdvet6 h6t vdg6ig
kell kiadni.

7. Kutat6nap
7.1. A Ivunkdltat6 azon Munkav;llal6kat, akiket a vonatkoz6 jogszabdly6 2. sziimi
mell6klet D oszlopa szerinti kulturiilis munkakdrben foglalkoztat, tudom6nyos szakfeladat
elldtdsdval bizhat meg.

a lYunkavdllal6 egy6ni tudomdnyos munkaterv (a
toviibbiakban: munkaterv) alapjin v6gzi, A munkatervet a Tudomdnyos Tandcs javaslata
alapjin, 6vente a Munkdltato hagyja j6vi.
7.2. Tudomdnyos szakfeladatot

7.3. A tudomiinyos szakfeladatot elliit6 Munkavdllal6 legalibb k6thetente egy, legfeljebb
hetente egy kutat6nap kutat6nap ig6nybev6te16re jogosult a munkaterv alapjiin a
lYunkiiltat6 iiltal j6v;hagyott rendben. A tudomdnyos szakfeladatr6l 6s a kutat6napok
ig6nybevdteldnek rendj616l f6igazgat6i utasit6s rendelkezik.

8. Otthoni

munkav6gz6s

8,1. A munkaszerz6d6sben megjeldlt munkav6gz6si helyt6l elt616 munkav6gz6si helyen
t6rt6n6 munkav6gz6s feltdteleit 6s rendj6t a l'..'lunkiltat6 szabdlyzatban hat6rozza meg.

8.2. Az otthoni munkav6gzds lehet6s6g6t a Munk6ltat6 sajiit hatitskdrben meghozott
ddnt6se alapjdn biztositja - a vonatkoz6 szabiilyzat szerint -, amit a l4unkiltat6 indokolds
ndlkr.il biirmikor megvonhat.

9.

T6vmunka

A t6vmunka keret6ben tdrt6n6 munkav6gz6st a Nlunk6ltat6 saj6t hatiiskdrben meghozott
egyedi ddnt6ssel enged6lyezhet. A munkaveilla16 tiivmunkav6gz6s kereteben tdrt6n6
foglalkoztat6s;ban a Munkiiltat6nak 6s a I\4unkaviillal6nak a munkaszerz6d6sben meg
kell dllapodni. (Mt. 196-197. 5)

lo.szabadsig
,oglakozlstotak uikakdren6
6rqyi Gideietek m6dositesa16 sz6,j 39/2020. (x 30.)

rendj6rdr, varamiteqyes kutru16rrs

EMMr

rend.rd
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10.1. A lYunkaviillal6nak a munkiiban tdltdtt id6 alapjdn minden naptdri 6vben szabadsdg
j6r, amely alap- 6s p6tszabadsigb6l 6ll. (Mt 115,5)

10.2. A Plunkaviillal6k alap- 6s p6tszabadsiig6nak megitllapitjsa tekintet6ben a
Munkiltat6 f6szabdly szerint a Kjt. 56. 5- itt6l a 5B/A. 5-ii9 terjed6 rendetkez6seit
alkalmazza, kiv6ve, ha az adott 14unk6vdllal6ra az Mt. az alap- 6s p6tszabads6g
megdllapitiisa tekintet6ben kedvez6bb rendelkez6st hat6roz meg, mert ezen esetben az
adott lvlunkavirllal6ra n6zve az I\4t. kedvez6bb rendelkez6seit alkalmazza.T
10.3. A tlunkdltat6 minden Munkaviillal6 tekintet6ben 6vente felLilvizsg.ilja, hogy a Kjt.
vagy lYt. szabadsiigra, illetve p6tszabadsiigra vonatkoz6 rendelkez6si alapjiin iillapitja
meg 6s adja ki az adott Munkavirlla16 szabads696t.
10.4. A Kjt. szerint a munkavdllal6t
a) az ,,A", ,,8","C",6s,,D" fizet6si osztdlyban 6vi hlsz munkanap,
b) az ,,E","F","G","H","1",")" fizetdsi oszt.ilyban 6vi huszoneqy munkanap
alapszabadsiig illeti meg.

A Kjt. alapj'n az 1. fizetdsi fokozatba sorolt lvtunkavitllal6 kivdtel6vel minden
l,lunkavdlla16 a fizetdsi fokozatiit6l fngg6en p6tszabads6gra jogosult. A lYunkaviillal6t a
fizet6si fokozatdval egyenl6 szimi p6tszabadsirg illeti meg. Az 1. fizetdsi fokozatba sorolt
Munkaviillal6t e cimen p6tszabadsiig nem illeti meg. A p6tszabadsitg a Munkaviillal6t az
alapszabadsiiqon feliil egyszerre tdbbfdle jogcimen is megilletheti (Kjt. 56-58/A.5).
10.5.

10.6. Az Mt. szerint az alapszabadsdg mdrt6ke hisz munkanap (Mt 116-117.5).

A

munkavdllal6nak
a) huszondtddik 6let6v6t5l egy,
b) huslonnyolcadik 6letev6t6l kett6,
c) harmincegyedik6let6vdt6l hiirom,
d) harmincharmadik 6let6v6t6l n69y,
e) harmincdtttdik 6let6v6t6l dt,
harminchetedik 6let6v6t6l hat,
g) harminckilencedik dlet6v6t6l h6t,
h) negyvenegyedik 6letdvdt6l nyolc,
negyvenharmadik 6let6vdt6l kilenc,
negyvendt6dik 6let6v6t6l tiz
munkanap p6tszabads6g j6r.

f)

i)
j)

10.7. Az lYt. alapjiin p6tszabadsitg a lYunkav6llal6t az alapszabads6gon felill egyszerre
tdbbfdle jogcimen is megilletheti (Mt. 117-121,5),

1l.szabads5g kiadAsa
11.1. A szabadsdgot a Nlunkavdllal6 el6zetes meghallgatiisa ut6n
ki (Mt. 122.S).

-

a MunkSltat6 adja

11.2. A PIunk6ltat6 6vente h6t munkanap szabadsiigot a munkaviszony els6 hilrom
h6napjit kiv6ve - legfeljebb k6t r6szletben a munkavillal6 kdr6s6nek megfelel5
id5pontban kdteles kiadni. A 14unkavdllal6 kdteles az erre vonatkoz6 ig6ny6t legaliibb
hirrom nappal a szabadsig kezdete el6tt be kelljelenteni a Munk6ltat6nak.

7 a,a.p".t raua,o. oikom;nyzab,

a Munbltat6, valaminia Kdzqy'irtemdny l:s KtizmijveL6dde Dolqoz6k szakszervezete

31. naprin rdteldt H;romo da ,l Meqrlapodrs al3pren
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elter6 megdllapodirs hiiinyiiban - rgy kell kladni, hogy a
lYunkavitllal6 naptdri 6venkdnt egy alkalommal, legaldbb tizenn6gy egybefLlgg6 napra
11.3. A szabadsdgot

-

mentesLlljdn a munkavdgz6si 6s rendelkez6sre 6lliisi kdtelezetts6ge al6l.

11.4. A szabads6got p6nzben megvdltani nem lehet, kiv6ve a munkaviszony
megsz(n6s6nek eseteit, mely esetben a Munkiiltat6 kdteles az id5ariinyos fel nem
haszn6lt szabadsiignapokat p6nzben megv6ltani. (Mt 125.5)
11.5. A szabadsdg kiadisa az l'.4t. rendelkez6sei 6s
szabdlyzat6ban foglaltak szerint tdrt6nik.

a Munkiiltat6 e tiirgyban

hozott

l2.Betegszabads6g
12.1. A l4unkavdllal6t betegs6g miatti keres6k6ptelens6ge idej6re 6vente tizen6t nap
betegszabadsig illeti meg.
12.2, A betegszabads6gra, Upp6nzre, gyermek6pol6si tiipp6nzre egyebekben a Felek az
lYt. 6s az Ebtv. rendelkez6seit, valamint a I\4unk5ltat6 e t6rgyban hozott szabdlyzatdban
foglaltak tekintik iriinyad6nak.

13. Sziil6si szabadsSg
13.1. Az anya egybefilgg6en huszonn6gy h6t sztlldsi szabadsiigra jogosult, amelyet viilasztiisa szerint - a szill6s virrhat6 id6pontja el6tt legfeljebb n69y hdttel kezdhet meg.
13,2. A szLllesi szabadsitg16l visszat6rS lYunkav;llal6 visszat6r6si sziind6kii16l kdteles
kdzvetlen vezet5j6vel - a l.lunkdltat6 6rdekeit is figyelembe vev6 - megfelel6 id5ben
egyeztetni. A visszat6rds sziind6kilt a l'4unkavdllal6 kdteles a visszat6r6s el5tt legali,bb
harminc nappal meqel6z6en ir6sban jelezni a Munkiltat6 fe16.

13.3. A szLilesi szabadsdg16l val6 visszat6r6s6t kdvet6 munkaszerz6dds-m6dosit6sra
vonatkoz6 r6szletes szabdlyokat jelent Kollektiv Szerz6dds V/8. 1. pontja tartalmazza.
egyebekben a Felek az 1..4t. rendelkezdseit tekintik irinyad6nak.
14. Fizet6s n6lkiili szabadsig
14,1, A lYunkavdlla16 fizet6s n6lkuli szabadsiigra jogosultl

'
-

-

gyermeke harmadik 6letdve betdlt6s6ig,

a

gyermek gondoziisa c6ljib6l (Mt.

128.5),

drdkbe fogadott gyermeke gondoz6sa c6ljiib6l, a gyermekgondoziisba tdrt6n6
kihelyez6sdnek kezd5 id6pontjiit6l szdmitott h6rom 6vig, h;rom 6vesndt id6sebb
gyermek esetdn hat h6napig (Ilt. 128.5)
gyermeke szem6lyes gondoz6sa 6rdek6ben, a gyermek tizedik 6let6ve betdltes6ig
a gyermekgondozdst segit6 ellitiis foly6sitds6nak tartama alatt (Mt. 130.q)
legfeljebb 2 6v id5tartamra, ha hozziitartoz6ja tart6s - el5reliithat6lag harminc
napot meghalad6 - szem6lyes;poldsa c6ljiib6l, az 6pol6s idej6re (tqt, 131.S),
a t6nyleges dnk6ntes tartal6kos katonai szolgilatteljesit6s tartam6ra (t4t. 132.S).

14.2. A l.4unkaviillal6 a fizet6s n6lkUli szabadsitg ig6nybev6tel6t legaliibb tizen6t nappal
korirbban iriisban kdteles bejelenteni a Nlunkiiltat6nak. A fizet6s n6tkrjli szabadsiig a
l'.4unkav;llal6 itltal megjel6lt id6pontban, de legkor6bban a szabadsdg megszr.intet6sdre
i16nyul6 jognyilatkozat kdzl6s6t5l sz;mitott harmincadik napon sz[jnik meg.
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14.3. Az lvit. 128 132,S-aiban szab6lyozott fizet6s n6lkLili szabadsdgon t egy6b okb6t
igdnybe vett fizet6s n6lkUli szabadsSg minimiilis id6tartama tiz (10) munkanap maxim6lis
id6tartama egy (1) 6v. A fizet6s n6lkrili szabadsilg16l a lYunkavdllal6 ig6nyl6s6nek

bejelent6se alapjiin a Munkdltat6 minden esetben egyedileg jogosult ddnteni. Az
engeddlyezett fizet6s ndlkiili szabadsirg kiadiisa csak irdsbeli meg6llapodiis alapjiin

tdrtdnhet 6s

a

Munkiiltat6 kdteles

jogkdvetkezm6nyei16l tdj6koztatni.

a

Munkaviillal6t

a fizetds ndlkrlli

szabadsirg

74.4. F6szabi)ly szerint az egy6b okb6l ig6nybe vett fizet6s n6lkiili szabadsiig16l
visszat6r6 f..,lunkavdllal6 vonatkoziisdban a I.4unk6ltat6t nem terheli visszav6teli
k6telezetts6g, Felek jelen Kollektiv Szerz6d6sben akkdnt rendelkeznek, hogy a
Munk6ltat6 a Iegfeljebb kilenc h6nap id6tartamban ig6nybe vett fizet6s n6lkUli szabads6g
esetdn a Munkaviillal6t kdteles eredeti munkakdrdben viiltozatlan felt6telek mellett
foglalkoztatni.
14.5. Az egyAb okb6l kivett fizetds n6lkrllj szabads6gra egyebekben a Felek az l4t. fizetds
n6lkiili szabadsdgra vonatkoz6 rendelkezdsit tekintik irdnyad6nak.

E, Munka dijaz5sa

1.

Munkab6r

1.1. A Munkiiltat6 garantiilja, hogy valamennyi I4unkavdllal6ja szdm;ra az 6ltala betdltdtt
munkakdrhdz kapcsol6d6 munkab6rt megfizeti.

a Munkaviilla16k b6rdt az dltala kialakitott bdrstrukt ra alapj;n
hatdrozza meg. Az alapbdrre ds,,Budapest p6tldk"-ra minden MunkavSllal6 jogosult,
1.2. A Munkiiltat6

1.3. Budapest F6viros KdzgyUl6sdnek 238/2020.(03.25,) szdm0 hat6rozatiban
biztositott,,Budapest p6tl6k'rot a Nlunkilltat6 azon lYunkaviillal6knak, akiknek
k6zalkalmazotti jogviszonya a kulturirlis int6zm6nyekben foglalkoztatottak
kdzalkalmazotti jogviszonyinak 6talakul6sd16l, valamint egyes kulturdlis tdrgy[

tdrv6nyek m6dosititsA16l sz6l6 2O2O.6vi xxXII. tdrv6ny 2.5 (8) bekezd6se alapjiin 2020.
november 1. napjiival munkaviszonnyit alakLrlt, egy6ni munkaszerz6d6seiben az
alapb6rb6l kiemelve, dn6ll6 b6relemk6nt,,,Budapest p6tldk" cimen tLlnteti fel.

1.4. A Munkaviillal6t megillet6 munkab6r minden h6napban a munkabdr fizet6s6nek
napjdn, a IYunkaviillal6 irltal meghat6rozott bankszdm16ra kerLll 6tutalisra. A munkab6r
fizet6s6nek napja le9k6s6bb minden h6nap 10. napja.

2. B6rp6tl6k
2.1. A b6rp6tl6k a Munkav5llal6t a rendes munkaid6re j5r6 munkab6rdn feltll illeti meg
2,2. A MunkSltat6 az djszakai, a vasiirnapi, a munkasziineti napon v6gzett munkii6rt jiir6
p6tl6kokat az Mt. vonatkoz6 szab6lyai szerint biztositja (Mt. 139.5- 143.5).

3. Jubileumi iutalom
3.1. A huszon6t, harminc-, illetve negyven6vi
' kdzalkalmazottijogviszonnyal,
- a 2o2o. november 1. napjdt6l a 2020. 6vi xxXIII. tdrv6ny 1.5 (2) bekezd6se
alapjdn munkaviszonnyal,
- a 2o2o.6vi XXXIIL tdrv6ny alapjin 3.5 (1) bekezd6se alapjiin munkaviszonnyal
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rendelkez6 lvlunkavillal6nak jubileumi jutalom jdr.
3.2. A jubileumi jutalom:
a) huszondt 6v munkaviszony eset6n k6thavi.
b) harminc 6v munkaviszony eset6n hiromhavi,
c) negyven 6v munkaviszony eset6n dthavi illetm6ny6nek megfelel6 dsszeg
3.3. A jubileumi jutalomra egyebekben az Kjt. 78.5 itban foglaltakat kell alkalmazni.

4.

Kiemelked6 munkav6gz6selismer6se

4.1. A lvlunkiltat6 dltal, a kiemelked6 szakmai tev6kenys6get v6gz5, valamint a kivdl6
k6zdss6gi munk6t v6g26 Munkaviilla16k munkiijiinak elismerds6re az alibbi dijak (a
toviibbiakban : dij) adomdnyozhat6K
a) Koviics Eszter dij
b) pro BTIY dij
4.2 A dijak itaddsiira minden 6v november 17-6n, Budapest egyesit6se napjdn kerr.ll
sor

4.3, A dijakb6l 6vente legfeljebb 1-1 adomirnyozhat6.

4.4. A dij adomiinyoziisdra javaslatot tev6, 5 tagI bizottsig tagjait a Munkdltat6
f6igazgat6ja - az Uzemi Taniics 6s a KKDSZ alapszervezet6nek javaslatait mdrlegelve n6gy 6vre kdri fel.

4.6. A dijhoz p6nzjutalom

jir.

4.7. A dij adomdnyoziisirra iriinyu16 ddnt6s-el6k6szit6si eljirrirsra valamint a p6nzjutalom
meghatiiroziisiira a f4unkiiltat6 f6igazgat6i utasitdsban r6szletes szabiilyokat 6llapit meg.

5.

Kailts6gek megt6rit6se

5.1. A munk.iba j5rds kdlts6geinek t6ritese tekintet6ben a Felek a munk6ba j6riissal
kapcsolatos utaziisi kdlts6gt6rit6st6l sz6l6 39/2010. (IL26.) Korm. rendetet szabjtyait
tekintik i16nyad6nak.
5.2, Budapest kdzigazgatdsi hatdrain kivl.lli iilland6 lakcime vagy regisztrjlt tart6zkoddsi
helye szerinti lak6helye 6s munkav6gz6si helye kdzdtt sajdt szem6lygdpkocsjval
kdzleked6 l.4unkaviillal6 kdltsdgeit a Munkdltat6 a vonatkoz6 bels5 szabiilyzat szerint
t6riti meg,
5.3. A Munkiiltat6 azon lvlunkaviillal6i kdzLil, akiknek a tevdkenys6ge a napi munkav6gz6s
sordn tdbb tagint6zmdnyt drinthet, Budapest kdzigazgatirsi terrilet6re 6rv6nyes bdrlet
juttatis igdnybev6tel6re lehetnek jogosultak.

6, Formaruha, munkaruha

6s v6d6felszerel6s

6.1. A fegyveres bizton#gi 6rdk szirmiira a formaruha juttatiisiit a rend6szeti feladatokat
ell5t6 szem6lyek, valamint a fegyveres biztonsdgi 6rdk ruhiizati ell6titsiira vonatkoz6
r6szletes szabilyokr6l sz6l6 70/2012. (XII. 14.) BIV rendetet irja et6, a Munkiittat6 6ttat
szabitlyzatban meghatirrozott feltdtelek szerint.
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a munka jellegdre tekintettel munkaruha, formaruha juttatiist
munka- ds formaruha juttatiisra jogosit6 munkakdrdket, az egyes
ruhafajtiikat, a juttat6si id6ket, valamint a juttatds egydb feltdteleit a Munkiiltat6
6.2. A Munk6ltat6
baztosithat.

A

szabilyzatban hatdrozza meg,
6.3. Speci6lis r6g6szeti szolgiltatits nyijtiisa eset6n a [,lunkdltat6 szerz5d6sben kdtheti ki
a rdg6szek sz.imiira speciiilis munkaruha beszerzdsdnek kdtelezettsdg6t a szolgiltatdst
megrendel6 f6lt6l. Amennyiben a szetz6di: f6l nem a speci;lis munkaruha beszerz6s6t
viillalja, hanem annak kdlts6gdt biztositja, a beszerzds 6sszegdt az 6sat6si k6lts6g
terhdre kell elsziimolni.

6.4. A MunkSltat6 a napi legaldbb 4

a

6s

6rit

k6perny6 el6tt dolgoz6 Munkav6llal6k szdm6ra,

szemiiveg (speciiilis szemijveg, kontaktlencse) vdteldrdhoz,
kdt6vente, 15.000 Ft. 6ssze99el jaul hozze, figyelemmel rendelet el5irdsaira.s
liitiisvizsgiilat

7. J6l6ti, s2oci6lis

6s munkav6gz6ssel tisszefiigg6 juttat6sok

7.1. A Munkiiltat6 iiltal biztositott juttat;sok:
a) hozz6tartoz6e hal6la eset6n 50.000 Ft temetdsi seg6ly,
b) f4unkavillal6 irdsbeli ker6sdre fizet6si el6leg enged6lyez6se, maximum
14unkaviillal6 mindenkori havi brutt6 illetm6nye 6sszeg6ig.

a

7.2. A fizeti,si el6leget a Munkaviillal6nak hat h6nap alatt, de legk6s6bb az adott
kdlts6gvet6si 6v v6g6ig vissza kell Rzetni.

7.3, Fizet6si el6legre, illetve segdlyre a Flunkaviillal6 a pr6baidejdnek lej;r.it k6vet6
napt6l jogosult.

7.4. A Munkdltat6 6vente szabalyzatban hatiirozza meg az 6ltala biztositott b6ren kivr.ili
juttatiisok formdit 6s felt6teleit.

8. Tanulminyi szer.6d6s
8.1. A Munkavillal6 iltal kezdem6nyezett iskolarendszer0 vagy iskolarendszeren kiviili
kdpz6sen val6 r6szv6telt a l'4unkeltat6 valamennyi kdrrilmeny m6rlegel6s6vel hozott
egyedi ddnt6s6vel t6mogathatja. Az egyedi d6ntds alapj6n a Munkdltat6 6s a
lYunkaviilla16 tanulmiinyi szerz6d6sben rogziti a munkdltat6i timogatis pontos felt6teleit.
Tdmogatds csak annak a MunkavSllal6nak ny'ijthat6, aki a k6pz6s befejez6se ut6n
lega16bb a tdmogatott id6szakkal megegyez6 id6tartamra v;llalja a Nlunkiiltat6ndl
munkaviszonyiinak a fenntartiis6t.

8.2. A

kdlts6gtdrit6sen

kivill a

k6pz6s jelle96t6l, id6tartamit6l fiigg6en

a

l'4unkdltat6 vizsg6nk6nt - ha egy vizsganapon a Munkavilla16nak tdbb vizsgatiirgyb6l kell
vizsg6znia, vizsgatSrgyank6nt - a vizsga napj6t is besziimitva k6t munkanap szabadid5t
biztosit. A diplomamunka (szak-6s 6vfolyamdolgozat) elkdszit6sdhez a Munkiltat6 10
munkanap szabadid6t biztosit.

8.3. A

Munkaviillal6t iiltaliinos iskolai tanulmdnyok folytatisa, tovibbii a Felek
megdllapoddsa szerinti k6pz6s, toviibbk6pz6s eset6n, a k6pz6sben val6 r6szv6telhez
sziiks6ges id6re tdvoll6ti dij illeta meg.
3.kap€rny6edttlmunkav€qz6sminlmars€saszsarogy

t

hozzAtanozd: a ktjze i hoz;tatozd, ar CretA6,
hazaiec. (ft!.3:1.5 2. pont)

is

biztonseq' kiivetelmanyektilsz6r6 50/1999 (xr.3.) EUr,i cnderet

a, esyen6iq

be

i rokon hd,anA6a, a hArartdd
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8.4. A fentieknek megfelel6 elvek 6rv6nyesiilnek tudom6nyos fokozat

megszerzdse
alkalmdval, azzal a kiegdszitdssel, hogy az e cimen adhat6 fizetes ndlkijli szabadsdg ideje
az egy 6vet nem haladhatja meg.

F. A Munkavilla16 6s Mu.lkiltat6 k6rt6rit6si fetet6ss6ge

1. A Munkavdllal6 a munkaviszonyb6l sziirmaz6 k6telezetts6g6nek megszeg6s6vel
okozott kirt kdteles megtdriteni, ha nem igy jdrt et, ahogy az adott hetyzetben 6ltalSban
elvirhat6. A kdrtdrites merteke nem haladhatja meg a Munkavdllal6 ndgyhavi tiivoll6tj
dijdnak dsszeg6t. Szind6kos vagy silyosan gondatlan kiirokozds eset6n a teljes k6rt kell
megtdriteni.
2. A Munkiiltat6 a munkaviszonnyal dsszefiigg6sben sz6nddkosan vagy gondaflanul
oko2ott telles k6rt kdteles megtiriteni.

3. Egyebekben - pl. kiirterit6s m6dja, mdrt6ke, mentes0t6s szab6lyai - mogiittes
szab6lykint a Felek az Mt. ds a ftk. 6:518-534. S-iiban fogtalt szabdlyokat tekintik
i16nyad6nak.

VI. z516 rendetkez6sek
1, lelen Kollektiv Szerz6des 2021. szeptember 1. napjiin l6p hatiilyba, Felek dvente,
legkes6bb december 3r-ig, fetritvizsgiitjiik, ds a hatdlyos jogszabityoknak megfetet6en
kiegeszitlk, vagy m6dositjik jeten Kollektiv Szerz6dds rendetkazeseit.

2._A Felek egyez6 akarattal jogosultak a Kollektiv Szerz6d6st b6rmely pontjiiban
m6dositani, azonban visszahat6 hatdlyi m6dosit6s kiziir6lag a Munkavdllat6ra ;6zve
kedvez6 rendelkezds tekintetdben m6dosithat6.

3. Feiek kifejezetten rdgzitik, hogy valamennyi, a Kollektiv Szerz6d6s r6sz6t k6pez6

melldklet egyedileg, a Kollektiv Szer26dest6l etkUtdnUlten is hatdlyba tephet, m6dosuihat,
illetve megszfinhet.

Jelen Kollektiv Szerz6des hatdlyba lepds6nek napjjval hat6tyiit veszti a 2017. mdjus 1-6n
hatiilyba lepett Kollektiv Szerz6d6s,

Budapest, 2021. augusztus 9.
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