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M6DosiTAsoKKAL Ecysf cEs SzERKEZETBE FocLALT szOvEG



ELS6 RESZ

Az Agazati Kollektiv Szerz6d6s c6lla, hat6lyba l6p6s6re,
hatilyosul6sf ra, m6dosit6sira, felmond6s6ra yonatkoz6 szab6lyok

A Szerz6dds cdlja

Az Agazati Kollektiv Szerz6dds cdlja kiildncisen az. hogy- a mezogazdas6gi
munkav6gzds sajritos krirllmdnyeihez igazod6 szab6l.vozdsi rendszer alakuljon
ki, amelyek a kdlcsonds drdekeltsdgek elismerdse mellett biztosiljrik a munl{61-
tat6k 6s a munkav5llalok drdekeit.

Cdl, hogy a munkatgyi kapcsolatok rendezettsdge javitsa a munt6ltat6k ver-
senykdpess6gdt, ncivelje a mrurkavrillal6k szocirilis biaonsrigot 6s kisziimithat6-
srigot, jriruljon hozz6 a foglalkoztatrisi fesziiltsdgek felolddsrihoz.

A kollektiv szerz6d6st kiit6 felek 6s a hatily6ra irinyad6 szab6lyok

1. A kollektfy szerzddd knfffelek
1.1 A Kollektiv Szerz6d6st a Mezogazdasdgi Szdvetkezok ds Termelok

Orsz6gos Sziiyets6ge (MOSZ). mint az Munha Tdndnykonyve (to-
vribbiakban: Mt.) 276. $ (1) bekezddse alapj6n kollektiv szerz6d6s kii-
t6sdre felhatalmazott munk6ltat6i drdekkdpviseleti szen- 6s a Mez6-
gazdasrigi, Erd6szeti, Elelmiszeripari ds Viziigyi Dolgoz6k Szakszer-
vezeti Sziivetsdge (MEDOSZ), mint koliektiv szerz6d6s kiit6sdre jogo-
sult muntavrillal6i drdekkdpviseleti szerv kiitik.

1.2. A Kollelliv Szez6ddst az erre felhatalmazott drdekkdpviseleti vezetok
a Mezogazdas6gi Agazati P6rbeszdd Bizottsdg muntaad6i ds munka-
v6l1a16i oldalinak k6pvisekii irjrik ali.

2. A kollektiv szeryddds iddbeli hatdba
2.1. A felek e Kollektiv Szez6ddst hattuozatlan id6tatamra kdtik.
2.2. Jelen Kollelliv Szez6dds 2003. szeptember 15-6n I6p hat6lyba.
2.3. A Szetz6d6 Felek kiitelesek a Kollektiv Szerzodds hat6lya alA tafioz6

munkahelyeken az alAifi megallapod6s kihirdet6sdrol gondoskodni.
Szabiilyainak ktizzdtdtel6r6l - a helJ'ben szok6sos m6don-, tovribbri a
munkav6l1a16kka1 t6fidn6 megismertetdsdr6l a munkaszen-ezeti veze-
ltik 6s a szakszenezetek munkahelvi szervei kciziisen kdtelesek son-
doskodni.

3. A kollekt[v szenddds hatdllira vonatkozti egldb kiknftsek
3.1. A rnunk6ltat6k kiitelesek ielen Kollektiv Szez6dds pdld6nyaival elldt-

ni a szakszervezet mrmkahelyi kdpviseloit, az iizemi tanacsok elnitkeit,
a szemdlyiigyi reszlegeket, a muntahelyi vezet6ket, tovAbbii nindazo-



kat a munlatiirsakat. akiknek feladata a kollektiv szerz6dds
harall o.uld.dnak elcisegire:e.

3.2. A SzerzodS felek egyiittmiikddnek 6s mindent megtesznek annak 6r-
dek6ben, hogy a Kollektiv Szerz6dds hatalya fennmaradjon a munk6l-
tat6i gazd6lkod6 szeNezet tobbsdgi tulajdonos6nak viitoziLsa, a gaz-
d61kod6 szervezet iitalakul6sa eset6n is.

4. A kollektly szerzddds szewezeti ds szemdlyi hatdlya
4.1. A kollektiv szerzodes szemdlyi hatiilya a vezet6 kivdteldvel (Mt.

209. $ (2) kite{ed a kollektiv szerz5ddst al6ir6 Munkriltat6i 6rdek-
kdpviselethez tartoz6 munkiiltat6i szervezetekn6l munkaviszonyban 61-

16 valamennyi munkav6llal6ra.
4.2. Jelen KolleLliv Szerz6d6st alkalmazni kel (M1.279. $-a) a hat6lya a16

tafioz6 munk6ltat6k azon munlavrillal6ira is, akik nem tagjai a kollek-
tiv szezoddst ktit6 szakszervezetnek.

4.3. A Szerzod6 Felek, ha ennek felt6telei fenndllnak az 6gazati pfubesz€d
bizottsdgokr6l 6s a kriz6pszintii szoci6lis p6rbesz6d egyes kdrddseir6l
s,,olo 200q. dri L)(}, lV. rrorabbiakban: ApbL.r alapjrin. a kcilcscinci,
drdekeltsdg elve mentdn, egyiittesen kerelmezik a t6rsadalmi pfube-
szdddrt felelos miniszternel az Agazati Kotlektiv Szerzrtdes hatdl),6nak
kiterjesa6sdt a mez6gazdas6g egdsz rigaz at6ra.

5. A kollekfiv szerzddds, a munkahelyi kollektiv szerzddds ds az egydni mun-
ksszerzdd d s e k k ap c s o lats
5.1. A Kollektiv Szerz6d6s hat6lya a16 tartoz6 munkriltat6kn6l ktitOtt egye-

ni muntaszerzoddsekre a jelen Kollektiv Szerzodds ds a helyi
munlahelyi szintti kollektiv szerzod€s az iriinyad6, azokt6l csak a
munhaviillal6 j ayara lehet eltemi.

5.2. A jelen Kollektiv Szerz<lddsben nem szabiilyozott. a munkahelyi kol-
lektiv szerzoddsekben szereplo szab6lyok hat61y6t ez a kollektiv szer-
zodds nem 6rinti.

5.3. E Kollektiv Szerztldds szabrilyaival ellentdtes munkahelyi kollektiv
szerzoddses kikdtdsek a jelen Kollektiv Szez6dds hatrilyba l6p6sdvel
hatiilyukat vesztik. A kollektiv szerzodds kiitds6ben r6szes munkahelyi
szerwek a munkahelyi kollektiv szerzoddst ennek megfeleloen kdtele-
.ek modo.ilani e) alLalmazni.

5.4. A sztikebb hat6lyf munkahelyi kollel:tiv szerz6dds, ajelen tdgabb ha-
trilyi kolleL1iv szezoddst6l csak arulyiban tdrhet el, amennyiben az a
munkavrillal6ra ndzve kedvezobb szabrilyokat Allapit meg.

5.5. A munkahelyi kollektiv szerz6ddsek a tdrv6ny keretei kdzdtt
mindazokat a k6rddseket is szabiilyozhatjiik, amelyek jelen Kollektiv
Szerz6d6sben nem refldezeltek.

5.6. A jelen Kollektiv Szez6dds a munkaszez6ddsek tarialm6t a munka-
vallal6 h6tflinydra nem m6dosithatja. A munhaszerzoddsek e Koliektiv
Szerzod6ssel, valamint a munkahelyi szintri kollektiv szerzciddssel nem
Iehetnek ellentdtesek, azonban e normativ szab6lyokhoz kdpest a mu[-



6.

kaszerzoddsek a munkavrillal6kra ndzve kedveztibb feltdteleket 6l1a-
pithatnak meg.

A kollektiv szerz6d6s m6dositisa, felmond{sa 6s megsziin6se

A kollektlv szerzddis mtidositris s
6.1. A Kollektiv Szerz6dds m6dositdsiit brirmelyik Szerzodo Fdl kezdemd-

nyezheti a m6sik fdlnek megkiilddtt tdrgyaldsi aj6nlat tltjrin.
6.2. Jogszabrily modositAs eset6n a Kollektiv Szerz6d6s ellentetessd vAlt

rcndelkezese helyett a iogszabdly rendelkezesdt kell alkalmazni 6s mi-
eiiibb gondoskodni kell a Kollektiv Szerzodds emek megfelel6 m6do-
sit6stu61 is.

A kolleldfu szerzfulds felmonddsa
7.1.. A Szeruodo Felek kinyilvrinitjrik arra irdnyul6 kdzcjs szanddkukat,

hogy minden toliik elv6rhat6t megtesalek annak drdek6ben, hogy az

Agazati Kollektiv Szerz6dds hatiilyba maradjon mindaddig, amig ren-
deltetdsdt betiilli. azaz a felek rendeltetdsszer[i miiktiddsdt, illet\,e dr-

dekvddelmi tevdkenysdgiiket nsm lehetetleniti.
7.2. E Kollek1iv Szerzoddst a hatalyba 16p€sdto1 szdmitott eg)'' dvig nem le-

het i'elmondani.
7.3. A felmond6sl brirmelyik szerz6d6 ldl az indokok megjeldldse mellett

irrisban kezdemdnyezheti a targy6v december 3 l. napjrival. A felmon-
ddst az 6v vdge el6tt legal6bb 6 h6nappal kell kdzitlni a mrisik fdllel.

'7.4. A Szerzod.o Felek megrillapodnak abban, hogy a felmondris kijzldsdtol
szamitott kdt hdten beliil, paritdsos alapon egyezJet6 bizotts6got hoz-
nak idtre 6s a lelmondris okait megvizsg6lj6k.

7.5. A f'elmonddsi id6 lejrirtival ha a hatiilyban tafi6sra ir6nyul6 trirgyalis
eredmdnytelen - a Szez6dds hatalyat veszti. a 7.3. pont szerint.

A ko ll e Ativ sze rzddis h ttti lyd no A m egs Llinise
8.1. A Kollektiv Szerzodest al6ir6 szervek jogut6dldssal t0rtdn6 megsziine-

se jelen Kollektiv Szerzodds hatrly6t flem drinti, a Szerz6dds f'enntra-
rad" ajogel6d hel-vdbe ajogut6d idp.

8.2. Nem ddnti a Kollektiv Szerz6d6s hatAlyat, ha a szerz6ddst kiito egyes

oldalakhoz tartoz6, drintett szeNezetek kiiziil egyes szervezetek meg-
sziirmdnek.

8.3. A jeien Kollektiv Szerz6ddst a16ir6 munk6ltat6i 6s szakszcnezeti szd-

vetsdg valamelyikdnek iogut6d ndlkiili megsziindsdvel a szefl,/ezet

megsziindsdnek idopontiriban e Kollektiv Szerziidds hatalyAt yeszti.

8.



MASODIK RESZ

A kollektiv szerz6d6st ktit6 felek kapcsolatrendszere

9. A mankdltatdk ds a szakszervezetek eg!iittmiikoddse
9.1. A munk6ltat6k 6s a szakszervezetek egynftmiikirddsdnek feltdteleit ds

ennek rdszletes szabiilyait a munkahelyi kollektiv szerzriddsben kell
meghat6rozni.

9.2. A munkd.ltat6k a szakszei-vezetekkel kdtelesek egyiitt miikddni, eru1ek

keretdben drdekk6pviseleti tevdkenysdgiiket az ehlez sziiksdges in-
fom6ci6k biztositesdval el6segiteni, valamint dszrevdteleikre, iavasla-
taika vonatkoz6 rdszletes Alliispontjukat 6s ennek indokait harminc
napon beliil veliik kiizolni.

9.3. A jogok gyakorlasa ds a kdtelezettsdgek teljesitdse sor6n a munkiltal6,
az iizemi tanrics, a szakszefl,,ezet ds a munkaviillal6 a j6hiszemliscg es

a tisztessdg kcivetelmdnyeinek megfelel6en, kdlcsonOsen egyiittmii-
kddve kotelesek eljiimi. A munk6ltat6 a munkaviil1a16t, az ijzemr ta]/r,A-

asot, illetve a szakszervezetd kdteles minden olyan tdnyr61, kitriil-
mdnyr61, iliet6leg ennek vri11oz6sfu61 t6jdkoztatni, amely a jogok gya-
korliisa ds a kittelezettsdgek teljesitdse szempontj6b6l jelentos. A mun-
k61tat6t a munkavallal6val szemben ez a kdtelezettsdg a munkaszerz6-
d€s megkdtdsdt megeloz6 elj6r6s sor6n is terheli. A fentiekben foglalt
rendelkezds a iogok gyakorl6sa ds a kdtelezettsdgek teljesitdse soriin
megfelelcien ir6nyad6 a munlav6l1al6, az iizemi taniics 6s a szakszer-
vezet tekintetdben is. A felek vrillaljrik, hogy a kozittttik felmedil6
konfliktusokat elscldlegesen M }{t. 212. $ (4) (5) bekezd6sdn a1apu16

konzultaci6 keretdben kisdrlik meg rendezni.
9.4. Azoo imtokra, amelyeknek tartalma az ilzleti titok, vagy m6s okb61 a

titoktart6s kcir6be tafiozik, feltiintetik a titkos jelzdst ds azok kiirdt,
akik ar6l tudomast szerezhetnek. A sz6ban elhangz6 tdnyek, adalok
titkoss6g6r61 jegyzok6n).vet kell felvemi. A Szerz6ddst a16ir6k kitl-
csiiniisen v611alirik, hogy az egyi.ittmilkodds sor6n szezett inform6ci6-
kat megtarljAk, azt illetdktelen szemdly tudom6siira nem hozziik, mds

hahiiryfu a nem haszn61i6k.
9.5. A szakszervezet szAmfua a munk6ltat6i ddntest megeloz5en, vdlemd-

nyezdsi jogot kell biztosltani a munkav61la16k nagyobb csoporlj6t drin-
to intdzkeddsek teryezete tekintetdben killdniisen a munk6ltat6 6tszer-
yezdsdre, 6talakitdstta, szeNezeti egyseg 6n6116 szervezettd alakul6sii-
ra, ko$zedisitdsdre vonatkozo elk6pzeldseket. A vdlemdnyezdsre ti-
zendt nap 611 rendelkezdsre a tervezett intdzkedds szakszervezeti kdpvi-
sel6hiiz ttirtdno drkezeselll sz{mitva.

9.6. A Szerz6d6 Felek vrillaljrik. hogy jelen KolleLtiv Szerz6d6s szabrilyai-
nak betafidsiit a munkavdllal6k ds/vagy a szakszervezet kezdend-
nyez6se alapj6n egyiitt vizsg6ljdk meg. Munkahelyi szin tti szak-

szer-vezet hi6ny6ban a munkavrillal6k a MEDOSZ r6gi6s kdpvisel6i-
ndljelezhetik v611, vagy va16s sdrelmeiket. A MEDOSZ r6gios kdpvi-



t0.

seloinek e16rhet6sdg6t j elen Kollektiv Szerz6d6s melldklete tadalmaz-

A felek egriittmiikiitldse foglalkoztstdsi ds kereseti- jivedelemi kerdi-
sekben
10.1. A Szerz6d6 Felek egyiittmiikddnek a munkiiltat6k gazdas6gi pozl-

ci6it, a munkavrillal6k munkalehet6s6geit 6s munkakiiriilmdnveit
meghatAroz6 jogalkot6si kdrddsekben kdzponti es helyi szinten
egyar6nt.

10.2. Kdzdsen elemzik az itgazat egdszdt, aligazatait d nt6 6s betblySso-
16 gazdasrigi, trirsadalmi lblyamatok ds ddnt6sek hat6s6t. E trtug]-
kdrben javaslatokkal 6lnek tdbbek kdzdtt a szakminisztdriumok t'e-

16.

10.3. A Szerz6d6 Felek v611alj6k a ktilcsdnits drdekeltsdg alapjdn kialaki-
tott kiizds 61l6spontjuk, megeg-vezdseik kovetkezetes kdpviseletdt
az 611ami szervek, hat6s6gok, dntormiinyzatok e16tt 6s az drdek-
egyeztetds t'6rumain.

10.4. A Szerz6d6 Felek abban is megiillapodnak, hogy drdekkdpviseleti
egyiithnilkitddsiik eredmdnveit dsszehangoltan, sajt6szereplesi le-
hetosdgeiket kihasznrilva ismertelik a nagyobb nyilvrinoss6g el6tt
annak 6rdek6ben. hogy ezzel is nagyobb ttusadalmi betblyrist sze-
rczzetek.

10.5. A Szerzddii Felek kiemelten kezelik a mezogazdas6gi munkavdlla-
16k j6 szinvonalt megdlhetdsdt biztosit6, jogszerii foglalkoztat6si
kdrdeseket.

10.6. A Szerzod6 t'elek szorgalmazzrik a Kollektiv Szerzodds hatrilya a16

tartoz6 munk61tat6kn61 eselyegyenlosdgi terv elfogad6s6t.
i0.7 A Szerz6d6 felek v611a1j6k, hogy a kdlcsdn6s drdekellsdg mentdn,

b6nnelyik szerzodo fdl kezdemdnyezdsdrc, megvizsgriljiik a bdrek
a1aku16s6t, to\,6bbri VKI megrillapodris hi6ny6ban keresetncivel6si
ajAnl6s erdekdben targyal6sokat fol)tatnat.

A s za ks zerv ezet e k m iiki dd s i fe lldt e I e in e k bizt ositds a
11.1. A szakszen,ezetek miikcid6si feltdteleinek biztositasa kereteben a

miikiiddshez sziiksdges helyisdgek ds az inform6ci6-kijzze]stel he-
lyi biztosit6sdt, a munkaido-kedvezmdnyek igdnybevdteldr6l sz6lo
megegyezdst a munkahelyi kollektiv szerzoddsben, vagy annak
melldkletet kdpezo megrillapodrisban, munkahelyi koliektiv szerzo-
dds hirin,vdban a munk6ltat6 6s a munkahelyi szakszervezet kiizdlt
ldtejiiv6 meg6llapoddsbar kell rdgziteni.
A szakszervezetek vrillaljrik, hogl a munkaltat6kkal kijzlik a tiszt-
sdgvisel6ik ndvsoriit ds a tisztsdgvisel6k szemdlydben bekdvetkezo
v6ltoz6sokat, azt is feltiintetve, hogy- mely tisztsdgvisel6 tekintete-
ben mel.v kdzvetlen fels6bb szakszervezeti szerv gyakorolja rneg-
hat6rozott tisztsigviseloke idnyad6 jogosults6gokat.(Mt. 273.s)

11.



12.

HARMADIK RESZ

I. fejezet

A munkaviszony l6tesit6se, m6dosit{sa 6s megsziin6se

A man kaviszony ldtesitdse
i2.1. A munkaviszony annak idotafiamiit6l fiiggetleniil csak irrisba

foglalt nunkaszerz6ddssel jdn l6tre. A munkaszerzoddst legk6sobb
a munk6ba ldpds napjdn kell megkattni. A munt6ltat6 kiiteles a

munkav6.llal6t legkdscibb a munkaviszony elso napjrin, a foglalkoz-
tat6s megkezddse e16tt az ad6zds rendi6r61 s2616 2003.6vi XCII.
tdrvdnyben eloirt adatszolgiiltat6s teljesitesdvel az illetdkes elsofo-
k[ 6l]ami ad6hat6sagnak bejelenteni.

72.2. A lTatArozott idejii alkalmaz6s tdny6t - az Mt. 45.S (2) bekezd6sd-
ben ds a 192. $-6ban foglaltakra figyelemmel a munkaszerz6dds-
ben riigziteni kell.

12.3. A kikdtheto pr6baido legrdvidebb tatarna 2 hdt, leghosszabb tar-
tama 3 h6nap.

12.4. A munkaszerz6ddsben a feleknek meg kell rillapodniuk a munka-
v61la16 alapbdrdben ds munkakdrdben.

12.5. Az Mt. 46. $ (1) bekezd6sdben megfogalmazottak szednt a mun-
k61tat6 legkds6bb a munkaviszony kezdet6t6l sz6mitolt tizendt na-
pon belill ir6sban t6i6koztatja a munkav611a16t, hogy jelen kollektiv
szerz6dds vagy a munkahelyi kollektiv szezodds hat6lya alatt 611-

e. TAjdkoztatja tovribbii a munkakdr betdltesdhez szilksdges iskolai
vdgzettsdgr6l, a napi munkaid6r6l. arr61, hogy a muntakiizi sziinei
rdsze-e a munkaidcinek, az alapbdren ttli munkabdrr6l ds egy6b jut-
tatdsok6l, a muntabdrol va16 e1sz6mo16s m6djdr61, a munkab6rfi-
zetds gyakods6gdr6l, a kifizelds napjrir6l, a munkakdrbe tarlozo
fe1adatok61, a szabads6g mdrtekdr6l, szrimit6si m6dj6r6l ds kiad6-
sAnak, valamint a munk6ltat6ra 6s a muntavrillal6ra irrinyad6 fel-
mondrisi id6 meg.illapit6s6nak szabrilyair6l, tov6bba a munk6ltat6i
jogk6r gyakorl6j6r6l. A munkahelyen k6pviselettel rendelkezb
szakszervezet megnevez6s6r6l ds an61, hogy a munk61tat6n61 mii-
kddik-e iizemi tanrics (iizemi megbizott), a munl6ltat6 a helyben
szok6sos m6don t6jdkoztatja munkav6llal6kat.

12.6. A munkahelyeken rendszeresitett adatlapok ds a munkaviillal6t6l
k6rheto nyilatkozatok tarlalmAt - a hatiilyos jogszab6lyok betat6sa
mellett a munk61ta16k utasit6sban, i11et61eg belso szabdlyzatban
rillapitj rik meg.

A mun kaszerzddds mddos [ldsq
13.1. E Kollektiv Szerz6dds szabiiyai a munkav6l1al6 hdtr6nyiira nem

drinthetik a munkaszerz6ddst. Megrillapodris hianyriban, ha a Kol-
lektiv Szerz6dds el6nviisebh feltdteleket nvriit a munkaszerz6dds-

lJ.



14.

ben megiillapitottaknril, a munkav6llal6kat megilletik a titbbletjo-
gok 6s juttatdsok. A Kollektiv Szerzod6s egy6bkdnt nem sdfiheti a
m6r el6rt dolgoz6i jogokat, ds nem csokkentl.]eti az e16fi juttatiisok
mefidkdt.

13.2. A murkaszerz6dds m6dosit6s6ra, a megkdtdsre vonatkoz6 szab6-
lyokat kell megfeleloen alkalmazni. irrisba Lelt foglatni es meg kell
hatiirozni abban mindaz okat a taflalmi elemeket, mel.vek az erede-
tihez viszonlitva valtoznak.

13.3. A munk6ltat6 szdkielydnek, telephelydnek viltoz6sa esetdn kotele-
zr! a munkaszerz6dds m6dosit6sa, amennyiben a valtoz6s k6yet-
kezdben a munkahely ds a 1ak6he1y kdzdtti naponta - titmegkiizle-
keddsi eszkiizzel - tiirtdn6 oda- ds visszautaz iis ideje mrisf61, illetve
tiz dven aluli gyermeket nevel6 n6 6s tiz 6ven aluli gyermeket
egyediil nevelo t'6rfi, valaurint a megviiltozott munkak6pessdgti
munkav611a16 esetiben - a megv6ltozott munkakdpessdgii munka-
vrillal6 6ltal igdnybe vett kitzlekeddsi eszkozzel - egy 6r6ya1 nd-
vekszik, vagy a v51toz6s a muntav611a16 szrim6ra szemdlyi, csaliidi
vagy egydb kdriiimdny-eirc, illetve kdltsdgeire tekintettel ardnytalan
vagy jelentos sdrelemmel jifu. A munkaszerz6dds m6dositAsa sor6n
a munkdltat6nak ds a muntav611a16nak a m6dosit6sb6l ered6 utaz6
si tdbbletkirltsdgek visel6sdrol is meg kell egyeznie.

i3.4. A munk6ltat6 szemdlyiben bekdvctkezri jogut6dl6s (Mt.36.$) a
munkaviszonl4 nem drinti.

A m a n kavis zony me g sziintet is e
14.i. A munkaviszon),t mind a muflkriltat6 mind a munkavrillai6 ir6sban

mondhatja fel. A hatifuozatlan idejii munkaviszony kiizds meg-
egyezdssel, f'elmonddssal, vagy azonnali hatdl.vu felmond6ssal
sziintethetd meg. A munkavallal6 a felmond6st nem kiileles. a
munt6ltat6 az Mt. 66. $ (9) bekezd6s6ben foglalt kivdtellel
rdszletesen, drdemi m6don kdteles megindokolni. A munl6ltatoi
felmondris csak val6s okon 6s indokon alapulhat.

12t.2. A munkaviszony megszi.intetdsdre irrin,r,ll6 nyilatkozatok" a mun-
kav61ia16 rdszdr6l szemdlyesen. a munkiiltat6 rdszdr6l a munk6lta-
t6i jogkdr gyakorl6ja rdsz6r6l tehetok meg jogdrvdnyesen.

14.3. A munkakdr 6tad6s6nak 6s a muntavii11a16va1 tdrtdn6 elszrimolas-
rak [Mt. 80. $ (1)] rendidt a munk6ltat6k kiitelesek bels6 utasitas-
ban rilgziteni, vagy a muntahelyi kollektiv szerz6dest kdt6 feiek e

k6rddskdrdket a kollektiv szerz6ddsben (melldkletdben) rcndezhe-
tik.

14.4. A felmond6si ido 6s a munkavdgzis a161i felmefltds lcin dnyben
megszabottndl magasabb mdftekdt a munkahelyi kollektiv szerz6-
d6sek 6l1apithatj6k meg, figyelembe vdve, hogy az alibbi esetck-
ben a munkaviillal6t a lehetsdges mdft6kig mentesiteni kell a mui-
kav6gz6s al6J:
- csoportosldtsz6mcstikkentdseset6ben;



- ha a munkav611a16 munkaviszonyiit a munkiltat6 affa ftg.velem-
mel sziintette meg, hogy a munkavdllal6 nyugdijasnak min6sii1.

14.5. A vdgkieldgitds t6r,rdnyes mdrtdkdt meghalad6 mdfidke a munka-
helyi kollektiv szez6ddsekben dllapithat6 meg.

14.6. A munkahelyi kollektiv szerzoddsek p61dri16z6 felsorol6ssal -, il-
let6leg a munkaszez6ddsek meghat6rozhatjrih azokat a munkavril-
1a16i ds munkriltal6i magatartdsokat, amelyek a m6sik fdl azonnali
hat611t felmond6si jogdnak gyakorl6sdhoz vezethetnek.

II. fejezet

A munkav6gz6ssel kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

15. A munkdltstdk joggyakorldsdru ds kirtelezeltsdgiik teljesitdsdre irdnladd
szabdllok
15.1. A munl6ltat6k a muntav611al6k munkrij6nak ir6nyitris6r6l a beosz-

tott vezet6k ellen6rzdsi, utasit6si ds ir6nymutat6si kiitelezettsdge
ritirin gondoskodnak, s a feladatszabiisi (elrendeldsi) kdtelezetts6-
giik nem eredmdnyezheti a munkaszez6dds(ek) egyoldalf m6dosi
tAs6t.

15.2. A muntav611a16k betanit6s6nak, tantbl,vami kdpz6s6nek ds a \izs-
gdk elrendeldsdnek rendjdt muntaszervezeti bels6 szabiilyzatban
keil rendezni.

15.3. A muntavdgzdshez sziiks6ges el6kdszit6 6s belejez6 munkik [Mt.
86. $ (1) (2) bekezd6sel e1v6gz6s6t a munkaidon beliil kell megol-
dani.

15.4. A munk6itat6 az Mt. 53. $ drtelmdben - jogosult a munkavdllaltit
atmenetileg a munkaszerzoddst6l elt€r6 munkakiirben, munkahe-
lyen vagy m6s munk6ltat6niil foglalkoztatni. A muokaszerzodest6l
eltdro foglalkoztatas tadama naptiiri 6ventdnt legfeljebb 60 mun-
kanap lehe1 azzal, hogy a m6s munkahelyen illetle miis munkrilta-
t6niil tdrtdn6 foglalkoztat6s idotafama kiildn-kiildn ebben az eset-
ben seur haladhatja meg napiiiri dvenhdnt 60 muntanapot. A mun-
kaszerz6ddstol e1tdr6 foglalkoztatiis varhat6 tartam6r6l a munta-
r dllalot tdjeLozratni kell.

15.5. A tovribbi munkaviszonyok ds a munkavdgzdsre ir6n1u16 egydb
jogviszonyok l6tesitds6nek bejelentdsdre, enged6lyezds6re 6s a
fenn6116 ilyen jogviszonyok megsziintetdsdnek e1rende16s6re vo-
natkoz6 feltdteleket ds eljrirdsi k6rddseket az ijsszefdrhetetlensegi
szabalyokkal e$.iitt a munkahelyi kollektiv szerzoddsben lehet
rendezni.

16. A munkavdllakjk kbtelezetlsdgei
16.1. A munkav6llal6 az Mt. 6. $ (2) bekezddsdben meghatifuozott

egyiittmiikdd6si kdtelezeltsdge, tovabba az Mt. 52. $ (1) bekezd6-



sdben megszabott - kiiliinosen az eloid id6ben tdfidno megjelerdsi
kdtelezetts6gei alapjdn e16re, ha ez nem lehetsdges. akkor az aka-

drily megsziinds6t kiivetoen, haladdklalanul kijteles ertesiteni a

muntiiltat6t, ha a munkahelyen val6 megjelendse akadAl.vba iitkit-
zik. A bejelentdsi kijtelezettsdg a munkav61lal6t, keresokdptelensdg
eset€n is a fenti szab6lyok szerint terheli, minthogy az Mt. 52. $
(1) bekezd6sdnek c) pontja dflelmdben a munkavrillal6 szemdlyes
muntavdgzdsi kdlelezettsdge miatt a helyettesitdsdr6l a munl6ltat6
kdteles gondoskodni.

16.2. A mezbgazdasrigi (feldolgoz6ipari, erdogazdrilkodiisi, kdmyezeG
vddelmi stb.) feiadatok specirilis jellegdbol eredoen, ha a munla-
vdgzds nem igdnyel szakhdpzettsdget, a munk6ltat6 6s a munkaviil-
1a16 megiillapodhatnak abban, hogy a munkav6llal6 munkavdgzd-
sdben val6 igazoit akadAlyoztatiis esetdn szem6lyi javaslattal ilhet
helyettesitds€rol, a munkAltat6 pedig kitteles - a muntrrav611a16 ja-
vaslatiit mdrlegelve gondoskodni a muntav6gzdsben akadiil.vo-
zott n.runkav6llal6 helyettesit6sdrol. A helyettesil<i munkavrillal6
foglalkoztatasa csak az Mt. vonatkozo rendelkezdsei alapj6n tdr-
t6nhet.

16.3. A murkavrillai6 ktiteles a munk6ltat6jrinak bejelenteni, ha a mun-
kavdgzdsben alkoholos. vagy kribit6szeres dllapota. illetve gy6gy-
szer szed6se akad'lyozza, toydbb6 az eloz6 okok miatt e16611ott

b6dult 6llapotdt.
16.4. A munt6ltat6 jogosult ellen6dzni az embed m61t6siig s€relme

ndlkiil, a szakszervezet bevon6s6val , hogy a muntavril1a16 mun-
k6ra kdpes 6llapotban jelent meg a munkahelydn, vagy a munkira
k6pes 6llapota korlAtozott.
Alkoholszond6s vizsg6lat esetdn, i11et61eg egy6b vizsg6latndl, ha
annak eredmenyet a munkavrillal6 vitatja, a munk6ltat6 kdteles a
tedilelileg illet6kes k6rhaz-rendel6intdzetben a kontollvizsgiilatot
elvdgeztetni.
A munldltat6 kdteles a munkavddellri szabilyok szednt - a
murkavrillal6t a munkavdgzdstril eltiltani, ha a fentiek szerinti
munkavdgzesre alkalmatlan rillapota a munkav€gzdsben akad6-
lyozza, illetve a maga vagy m6sok dletet. testi dpsegdt veszdlyezle-
ti, illetoleg kdrt iddzhet elo. Ilyen esetben a munkav6l1al6t az azna-
pi munkAert jfu6, illetve az id6ktizben bek6vetkez€tt munkavdgzes-
re alkalmatlansdg esetdn a munlavdgzds al6li 1'ellilggeszt6s tafia-
miira a munkabdr netr illeti treg.

16.5. A munkavrillal6t titoktafiAsi kdtelezettsdg terheli a munkrija sorrin
tudomAsifua iutott tdnyek, adatok 6s informiici6k tekintetdben. Az
iDleti ds szolgrilati titkok kdret a munkaltat6i belso utasit6s; a titok-
hrlas tov6bbi feltdteleit a munk6ltat6i belso utasitris, vagy/6s a

munlGhelyi kollektiv szerzod6s iillapitja meg.
16.6. A munkaviillal6 az Mt. 54. $-6ban foglaltak figyelembe v6te16ve1

kiiteles a muntrialtat6i utasitasokat betartani, a megszabott feladato-
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kat teljeslteni. Az utasitas meglagadiisAra 6s a k6xt okoz6 utasit6s
tekintetdben a munkavAllal6 figyelem-felhiv6si kdtelezetsegdre
ugyanez a szab6ly irAnyad6.

1 6.7. A kiillbldi munk6ltat6 muntavallal6inak Magyaromzrigon tdft6n6
foglalkoztatasiit az M|. 295-296. S-ai szerint kell megoldani a

munkahelyi kollektiv szerzoddsekben.

III. fej ezet

A munkarendre, a munkaid6re, a pihen6id6re, a munkaid6-keretre,
a munkaid6-beosztasra vonatkoz6 szab6lyok

17. A munksrendek kialakitdsa
17.1. A munt6ltat6n6l iriinyad6 munkarendet ioglalkoztatiisi osopoft, te-

vdkenysdgi jelleg, munkakdr vagy munkahely szerint a munkahelyi
kollektiv szerz6ddsben keli meghatiirozni. Munkahelyi kollektiv
szerz6d6s hirinyriban azt a munkriltat6 iillapitja treg.

17.2. A munkav6llal6knak a rerijuk irrinyad6 munkarendrol, a meg6llapi-
tott munkaid6keretuol 6s a munkaid6 beosztdsr6l, a muntahelyi
kollekiv szerzoddsben, vagy munk6ltat6i rendelkezdsben riigzitett
m6don, pontos ds rendszeres, a t€nyeket kirzl6 tAjdkoztat6st kell
adni

18. A munkaidd meghatdrozdsa
18.1. A teljes munkaid6 mdftdke napi nyolc 6ra (iiltalinos teljes napi

munlaid6). Munkaviszonyra vonatkoz6 szab6ly vagy a felek meg-
6l1apod6sa az 6ltaliinos teljes napi munkaid6ndl rcividebb teles na-
pi muntaid6t is meg6llapithat. A felek az adott munkakdrre irdny-
ad6 teljes napi munkaid6n6l riividebb napi munkaid6ben is meg61-
lapodhatnak (r6szmunkaid6). A munkiltat6 inisban t6jdkoztatja a
munkav611a16t a napi munkaid5 mdrldkdrol.

18.2. A teljes napi munlaid6 - a felek megillapod6sa alapjrin - Iegfeljebb
napi tizenh6t 6r6ra emelhet6" ha a muntav61lal6 kdszenleti jellegii
munkakiirt l6t el illetve a munkiiltat6 vagy a tulajdonos hozz6tarto-
z6ja (hosszabb teljes napi munkaido).

18.3 Rdvidebb a teljes munkaideje 6s a napi murkavdgz6sdnek vesze-
lyes tevdkenvsdgre fordithat6 ideje a jogszab6lyban meghatarozotl,
egdszsdgre kiildniisen rirtalmas, vagy fokozottan veszdlyes munta-
kdrt betdlt6 munkavallal6nak. Ezer munliak6rdket a munkahelyi
szintii kollektiv szerzod6sben kell rtigziteni.

18.4 A 8 6r6n61 rdvidebb teljes muntaideiii muntakdrdket, tovAbba
azokat a munkakdrdket, amelyek tekinteteben a veszdlyes tevd-
kenysdgre fordithat6 id6 legfeljebb napi 6 6ra lehet, a munkahelyi
kollektiv szez6ddsben ke11 riigziteni.

II



19. A munksiddkeret megh atdrozds a
19.1. Jelen Kollektiv Szerzodds 6 h6napban illetve 26 hdtben hatarozza

meg a munk6ltat6 61tal meg6llapithat6 munkaidokeret maximrilis
idotafiamAt, amely alatt a munl<av61la16nak a teljes munlaidejdt
teljesiteni kell.

19.2. AzMt.94. $ (3) bekezddse ertelmdben a munkaido keret tarlama
munkahelyi kollektiv szez6dis rendelkezdse szerint legfeljebb ti-
zenkdt h6nap vagy ijtvenldt hdt, ha ezt lechnikai vagy muntaszer-
vez6si okok indokoljiik.

A m unkaidti-beoszttis szabdlyai
20.1. E Kollektiy Szerz6d6s hat6lya a16 tadoz6 munkiiltat6knril alkal-

mazhat6 muntaido-beosztasok:
o egyen16, heti 5 napos munkaid6-beosztas;
o egymiiszakos munkaid6 beoszt6s
o rdszben eg1,en1ot1e[, pdnleken riividebb munkaid6vel;
o rugalmasmunlaid6-beoszt6s:
o egyenl6tlenmunkaid6-beosztAs;
o osztottmunlaid6-beoszt6s:
o tobb miiszakos tevdkenysdghez igazod6 munkaid6-beosaiis;
o iddnljellegii tevdkenys6ghez igazod6 munkaido-beoszt6s:
o kdtetlen munkarend.

20.2. A 20.1. pontban meghatdrozott munkaid6-beosa6st a munkahelyi
kollektlv szez6dds, kollektiv szezodds hianyaban a munt6ltat6 61-

lapitja meg. A nrunkarendet, a munkaido keretet irrisban kdziilni
keil, a helyben szokAsos modon.

20.3. A munkaid6 munlanapoka tdrt6n6 kontl6t beoszt6sAt a munka-
vii11a16va1, eg,v hdttel e16bb 6s legalibb egy heti id6tafiammal k6-
zirlni kell, a hel.vben szok6sos m6don. Ennek hiany6ban az utolso
munkaid6-beoszt6s az irrinyad6.

20.4. A munkaid6-beosztAs m6dositasdra objektiv okok miatt az iddny-
jellegii tcvikenysdg keretdben foglalkoztatott munkaviillal6 esetd-
ben van lehetos6g, a munka megkezddsdt megel6z6en, ha az aznapi
munkavdgzds lehetetlenill el. Egy6b esetben a muntaido-beoszt6s
m6dositasiira munkabeoszt6s szerinti muntavdgzest megel6z6en
legalibb 3 munkanappal elobb van lehetos69.

20.5. Az egyf6le munkaid6-beosztiisil muntarendek esetdben a munta-
id6 kezd6 6s befejezo id6pontj6t a munkahelyi kollektiv szerzodds-
ben kell meghatrirozni. Kollektiv Szez6dds hidny6ban, ezt a mun-
k61tat6 Allapitja meg.

20.6. Egyenl6tleo munkaid6 beoszt.is esetdn a napi munlaid6 n6gy 616-

n6l riividebb nem lehet, kiv6ve a rdszmunkaid6s foglalkoztatast,
ahol a felek enn61 rdvidebb napi munlaid6ben is megallapodhat-
nak. Egy-en16t1en munkaid6 beoszt6s esetdn a napi munkaid6 leg-

20.
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hosszabb tartama 12 6ru lehet, kivdve a kdszenldti jellegii munka-
kiirdket, amelyekben a napi muntaid6 legfeljebb 2zt 6ra lehet.

20;1. Osdot| napi muntaid6 meg6llapitdsrira a felek meg6llapodrisa,
alapjan van lehetosdg. Osztott munkaido napi munl(aido tdbb
rdszbol rill - olyan esetekben rendszeresithet6, amikor az 6sszeni
munkaero-gazdrilkodds kovetelmdnye m6skdnt nem 6ry6nyesithet6.
Osztott napi munlGidr! a muntahelyi szintii kolleltiv szerz6ddsben,
annak hirinv6ban a munldltat6 61ta1 meghatarozott munkakatrdk
esetdben alkalmazhato.

20.8. A munkav6lla16k tobbmiiszakos munkarendhez igazod6 munkaid6-
beosztasbar is foglalkoztathat6k. A tiibbmriszakos munkaktiroket
meg kell hat6rozni a muntahelyi kollelliv szerzoddsben, annak hi-
iinyriban a munlaszerz6ddsben.

20.9. Rugalmas munkaido-beoszt6s esetdben elore meg kell hat6rozni a

munka teliesitdsdrc ir6nvad6 kezdri ds befejez6 idopontot (perem-
id6) ds a munkahelyen kdlelez6en eltdltendo idotafiam kezdo 6s

befejezo id6tartam6t.
20.10. Az iddnyjellegii munka eset6ben a munkaid<i beoszt6s6t a fosze-

zonban megndvelt munkaidovel, a pihen6id6k cisszevont kiadiisrlt a

holt-iddnyben rdvidebb munkaid6vel. vagy a muntav611a16 mun-
kavdgzds altili mentesitds6vel kell kiala-kitani.

20.11. A munkav611a16 napi munkaideje a munkaid6 beosaris alapj6n a 12

6nit. illetve a heti munkaideje a rendkiviili munkavdgzdssel egyiltt
a 48 6r6t nem haladhatia meg -. A kdszenl6ti jellegii munkatcirben
foglalkoztatott munlavrillal6 napi munkaideje munkaid6 beoszt6s
alapjrin legfeljebb 24 6r6t, heti munkaideje a rendkiviili munka-
v6gzdssel egytitt - a hetventdt 6r6t nem haladhatja meg. Munka-
id6keret alkalmazrisa esetdn a heti munkaid6ket a muntaid6keret
allagriban kell figl elembe ven-ni.

IV. fej ezet

A pihen6id6k me ghatirozisa

21. A munkakizi sziinet
21.1 A munkahelyi kollektiv szerzoddsben, munkaszerz6ddsben vagy a

12.5-ban leirt t6j6koztat6ban kell rcgzitenj azt, hogy a muntaktizi
sziinet a muntaid6 rdsze-e. A munkakiizi sziinetet a muntav611a16

sz6mdra a munkavdgzds megszakitdsiival kell biztositani.
21 .2. A munkav611a16 r6szdre, ha a beosztiis szerinti napi munlaidri vagy

az ]|.]lit. 10'7 . $ a) pont sze rti rendkiviili munkaid6 tafiama a hat
6rrit meghaladja, hrisz perc, a kilenc 6rrit meghaladja, tovtibbi hu-
szonot perc munlak6zi sziifletet kell biztositani.

21.3. Munkaidon beiiil kell biztositani a 20 perc id6tatanf munkakdzi
sziinetet a kdszenldti jellegii munhakdr6k, tov6bb6 a h6rom vagy
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22.

ernil tdbbmiiszakos ds a megszakit6s ndlkiili munlarendek esetd-
ben.

21.4 . Az egdszsdgvidelmi c6lti- a munkaid6 rdszdt kepezo sziinetek meg
hattuo7-AstmAl a vonatkoz6 jogszabdlyi el6ir6soknak megfeleloen.
valamint a munkavidelnri szabiilyzatban, ennek hi6nyriban vezet6i
utasitAsban loglaltak szerint kell el.jrirni.

A kdt munkanap kiizbtti pihendidd
22.1. AzMI. 104. S-aban biztosilott 11 6rris pihenriid6 a munkahelyi kol-

lektiv szerzodisekben konkrdt munkakdrcjkre ir6nyad6aa - ide
nem drtve az id6nymunkdt -, csakis az Mt. 104. $ (2) bekezddsdben
meghattuozott f'eltdtelekkel asitkkenthet6 1ega16bb 8 6r6s idolafta-
mig.

22.2. Az iddnyjellegii munka vdgzdse solan. kiildndsen indokolt esetben
a munka befcjezdse 6s a m6snapi munkakezdds kdzdtt legaldbb 8

ora pihenuidtrt kcll bi/osiraIi.
22.3. Osztott napi munkaido keretdben lbglalkoztatott munkav611a1o ese-

teben napi 8 6ra pihen6id6 biaositando.
22.4. A kiszenl6tet kiivetoen a munkav6lial6kat nem illeti meg a pihen6-

idti, ha a kdszenldt alatt munkiira nem vette ig6nybe 6ket a muntal-
tato.

22.5. Az iigyelet ds kdszenldt alatt elrendelt munkavdgzdsdrt a munka-
yAl1ai6t a rendkiviili muntav6gzdsre vonatkoz6 szab6lyok sze nt
illeti meg az ellen6t6k, s a munka\,6gzds bet{ezdsdtol kell sz6mi-
tani a kdt munlGnap kiiziitti pihenoid6 tatam6t.

A pihendnapok, illette q pihendidd biztos[tdsa
23.1. A munkaido-beosztrisban el6re mcg kell hatdxozni a pihen6napo-

kat. Az eg)jenl6 munkaid6-beoszt6sf 6s a hdt 6t rapjan tiibb mi1-
szakkai kialakitott munkarendek esetdben a heti kdt pihen6napnak
.zombatra q5 ra.dmapra Lell e'nie.

23.2. Muntaid6keret alkalmazdsa esetdn a pihen6napok helyett a mun-
kavrillal6nak a munkaido-beosztrisa alapj6n hetenkdnt 1ega16bb 48
or6t kitevo, megszakit6s ndlkiili pihenoid6 is biztosithat6. A mu.-
kiiltato a pihe!6nap helyett pihenoido alkalmazrisa sor6n kOteles az
Mt. 106. S (1)-(3) bekezddseiben foglaltakat 6rtelemszertien alkal-
mazni.

23.3. E Kollektiv Szerz6dds hatdll,a a16 tartoz6 munk6ltat6kndl a pihe-
n6napok havonta dsszevontan is kiadhat6k. A pihen6napok dssze-
vol6sa eset6n a murkaid6 beoszt6siin6l gondoskodni kell ar6l,
hogy havonta egy nap e tartamon beliil vasiimapra essen.

23.4. Eg"venl6tlen munkaid6-beosztis esetin a heti pihen6napok egyen-
lotleniil is beoszthat6k. A heti pihen6 napok egr-enl6tlen beosztasa
esetdn- a megszakit6s n6lkii1i, a tobb miiszakos vagy az iddnvjelle-
gii tevdkenvsdg kereteben lbglalkoztatott munkavrillal6t kivdve - a
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25.

munkav611a16 szamfua hat munkanapot kiivetoen egy heti piheno-
napot be kell osztani. A munkaviilal6 szdmdra - a kiz6r61ag szom-
baton ds vas6map rdszmunkaidoben foglalkoztatott muntavrillal6
kivdteldvel - havonta legal6bb egy heti pihen6napot vas6mapra keil
beosztani. Az dsszevont pihentlnapok kiad6saaak az alkalmazott
muntaidokereten beliil kell megtdrtdnnie.

24. A munkasziineli ,tapok
24.1. AzM| 102. $ (1) bekezdds6ben meghattuozott munlasziinetei na-

pokon rendes munkaid6 azMt. 102. I (2) bekezddsben meghatriro-
/onak :zerint osnhard bc

24.2. A munkasziineti napokon munkAt vdgz6 munkaviillal6t ellendddk
az Mt. 140. $ (2) (3) bekezd6se illetve a 143. $ (5) bekezddse sze-
rint il1eti meg.

V. fejezet

A rendkiviili munkay6gz6s felt6telei 6s ellen6rt6ke

A re n d kiv ii I i m u n ka i dii megha td roaiso
25.1. Rendkiyiili muntaid6nek minosiil

o a munl<aid5-beoszt6st61 e1tdr6,

o a munkaidrikereten feliili,
o az elsz6moi6si id6szak alkalmaz6sa esetdn az ennek alapji-

ul szolgril6 heii muntaid6t meghalad6 munkaido, tov6bb6
o az iigyelet tartama.

25.2. Az iigyelet ds k6szenldt elrendel€sdnek az Mt. I l0- 112. $-6ban fog-
laltakt6l eit6r6 szab6lyait a munkahelyi kollektiv szerz6ddsekben
ke11 megAllapitani.

A rctudk{viili uunkatul6'ben tihtdnd munkaudgzis is ellendftdke
26.1. A munkavd11al6t a rendkivtili munkaid6ben vdgzett munta esetdn a

rendes muntaid6re jar6 bdren feliil rendkiviili munkavdgzesdrt jtuo
p6t16k vagy szabadido illeti meg. Ennek szabalyozristua az Mt.
143. S-6l teljes kddien kell alkalmazni.

27. Az elrendelhelf rendkiviili munkoidd megndvelt mdrldke is az elrcnde-
lds korldtai
27.1. JelerL Kollektiv Szezod6s az Mt. 135. $ (3) bekezddseben kapott

felhatalmazAs alapjin az elrendelheto rendkiviili munkaido dres
keret6t 6vi 300 6r6ra emeli a hatrilya al6 ta11o26 munkAltat6kn6l,
megfelelo ellenddek biztositiisa mellett. Ett6l a munkahelyi kollek-
tiv szerzod6sek a 300 6r6s m6r1dk csdkkentdsdvel t6rhetnek el.

26.
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28.

27.2. A rendkir.iili munhavdgzds korlaloz6sdra, illetoleg elrendeldsdnek
tilalndra vonatkoz6 szabalyokat az Mt. 1i3. $-a tartalmazza. E
szab61yokt61 dNdnyesen elldrri nem lehel.

A rendklviili munkaidii elrendeldsdnek kdzbs szabdlyai
28.1. A rendkivtili munl<aid6 ehendeldsdre jogosult munkaltat6i jogkdr-

gyakorl6k kdr6t a munlahelyi koliektiv szerz6dds 6illapitia meg.
Erurek hirinyriban e jogosults6got a munkriltat6 els6sziimir vezet6ie
6s hel),ettesei, vagy az riltaluk e ha16skiiffe1 irasban felruhAzoft
szemdlyek gyakorolhatj 6k.

28.2. A rendkir.tili munkaiddt a munkavrillal6 k€rese esetdn irrisban kell
elreldelni. Nem korl6tozott a rerdkivi.ili munkaido elrendel6se bal-
eset, elemi csap6s. sillyos kfu, az egdszsdget vagy a k6myezetet fe-
nyegeto kiizvetlen ds srilyos veszdly uregel6zdse, elhiiritiisa drde-
kdben.

28.3. A rendkiriili munkaidejii munkavdgz6s elrendeldse eseten a mun-
kav611a16 szdm6ra lehetos6get kell biztositani, hogy kiskorir gyer-
meke feiiigyeleter6l gondoskodhasson, s figyelemmel keli lenni ar-
ra is, hog,v az clrcndelds a muntavri11a16 sz6miim adnytalan kdrt ne
iddzhessen elo.

Az iigJ)elet ds s kdszenlit elrendeldse, ellendrhlke
29.1. A munkavdllal6 a munk6ltat6 altal reghatArozott helyen 6s ideig

tdfidno rendelkezdsre 6llisra (tig]elet), illetle az 61ta1a megjel61t -
a munkavdgzds helydre tekintettel e16irhat6 helyen tdfidno kd-
szenletre kiitelezheto (Mt. 1 10. $).

29.2. A kdszenl6t elrendelhet6 havi idotatama 300 tira abban az esetben.
ha azt a muntAltato mr.ikdd6s6nek technikai feltdtelei megkiv6njrik.
Az elrendelhet6 kdszenldt dves idoladama nem szamit be az elren-
delheto rendkiviili munkaidti 300 6rds keret6be. A kdszenlet alatt
elrendelt muntav6gzds rendklviili munkavdgzdsnek min6sii1, ez vi-
szont az 6ves 300 6r6s, illetve a munkahelyi kollektiv szerz6disek-
ben em61 riividebb tartamban meshalfuozott 6ves id6keretet terhe-
1i."

29.3. Az iigyeletet ds a k6szenldtet megkezddse elott legalAbb egy hdttel
kor6bban 6s egy h6napra elore kdzdlni kell. Ettol a muntaltat6 je-
len Kollektiv Szeruod€s 20.4 pontj6ban illetve az Mt. 97. $ (5) be-
kezd6sdben foglaltak szednt terhet el. Az elrendel6st iriisba kell
foglalni.

29.
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30.

VI. fejezet

A munka dijaz6sira 6s egy6b juttatisokra vonatkoz6 szabityok

Az alkalmazhat6 bdrformdk ds a sxemdlyi alspbdr meghatfuozdsa
30.1. Az alkalmazhat6 b6rform6k a kcive&ez5k:

a.) Az idobdres rendszer alapjiin havi-, heti, napi, vagy 6rubdr ril-
lapithat6 meg.

b.) A tetesitmdnybdres rendszer ekire meghat6rozott teljesitmdny-
ktivetelmdnyek alapjAn alakithat6 ki, figyelemmel az Mt. 137.-
138.$-ban foglaltakta azzal az elterdssel, hogy kdzttltnek kell
tekinteni a teljesitmdnykdvetelmdnyt, illetve a teljesitmdrybdr
tdnyez6ket, ha azokat a helyben szokdsos ds 6lta16ban ismeft
m6don kdzzdteszik. A muntalht6 kiiteles olyan teljesitmdny-
mdrdsi rendszert alkalmazni, ami a munkavrillal6k sz6miira le-
het6vd teszi az egydri teljesitmdny 6ttekinthet6sdgdt. A telje-
sitmenykovetelmdnlt sziiksdg esetdn, de legal6bb 6vente feliil
kell vizsgdlni.

c.) Az id5b6res 6s a teljesitmdnybdres megold6s kombin6lhat6: ez
esetben az id6bdfi elore megszabott kovetelmdnyek alapj6n tel-
jesitm6nybdr-hrlnyad eg6sziti ki.

d.) A 20.10. pont alkalmaz6sa sorrin (iddn/ellegii munka), a mun-
kaviillal6 k6r6s6re olyan bdrezdsi rendszert kell kialakitani,
amely a tarsadaiombiztositrisi ellatiisainak fblyamatosstigrit ga-
rantdlja. p6ld6ul 6ta1linydijas (havibdres stb.) elsziimoliisi rend-
szer lorm6j6ban.
Err6l a lehetosdgr6l a munldltat6k kdtelesek a munkaval1a16i-
kat idsban trijdkoztatni, jelen Kolleldiv Szerzodds hatrilybald-
pdsdt kdveto 15 munkanapon beliil, s a jdvoben a munkaszer-
zoddsek al6.ir6.sAt megeloz6en.

30.2. Az alapbdlt a muntaszerz6ddsben nrindenk6ppen meg kell hat6-
rozni. Az alapbert teljesitmdnybdrez6s eset6ben is id6bdrk6nt kell
meghat6rozni.

30.3. A szemdlyi alapb6r - teljes munkaid6re vetitve nem lehet keve-
sebb a muntdltat6ra irrlnyad6, jogszabalyban meghatdrozott mini-
mrilbdmdl, illetve a garantalt bdrminimumniil.

A munkabdr kiJizelds dvel kapcso latos kdrddsek
31.1. A munkaviillal6 rdsz6re j6r6 muntabdrt, ha a muntaviszonya vo-

natkoz6 szabdly, vagy a felek megdllapod6sa elt&oen nem rendel-
kezik, havonta ut6lag egy izben kell elsz6molni 6s kifizetni. A
munkabdr kifizetdsdnek nap.j6t a munkahelyi kollektiv szerz6dds-
ben lehet meghatfuozti, az Mt. 159. $ (4) bekezdds6ben eloirtakat
is figvelembe vdve. Az eredmdnltol ftigg6 munkabdrfizet6sekre az

Mt. 157. $-tuak szabrilyait_kell alkalmazni.

3t.
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31.2. A munkabdrb6l tiifidno levoniisra az Mt. 161-163. $-ainak szab6-
lyait kell alkaimazni.

31.3. A tdvesen kifizetett muntabdr visszakdveteldsdre az Mt. 164. $-
6nak szabrilyait kell alkalmazni.

32. A bdrpdtldkok
32.1. A bdrp6tldkok alapia ha a munlahelyi kollektiv szerz6dds maga-

sabb mdrt6ket nem 6llapit meg a munlavrillai6 alapbdre.
32.2. Az €jszakai- ds a miiszakp6tl6k mdrtdke ha munkahelyi kollektiv

szerz6d6s, vagy munkaszcrz6dds magasabb mel1dket nem Allapit
meg - az Mt. i,11-142. $-6ban meghatdrozott md.t€k.

32.3. A bdry6tldkokat a munkahelyi kollektiv szerz6ddsek rdgzithetik.

33. Az tilhisidd ds a rividebb munkaidejiifoglalkoztatds
Az rillisid6re 6s amak dijazdsdra a muntahely-i kollektiv szerzodis.
annak hidny6ban az Mt.146-147 . tj rendelkez6sei az iriinyad6ak.

34. Munkaidd nlilvdnta ds
A munkiltat6 kiiteles nyilv6ntartani a rendes 6s rendkivili munkaid6, a
keszenldt 6s a szabads6g 1artam6t. figyelemmel azMt. 134. g (2)- (a) be-
kczdds6re.

35. A bdrcn kiviili juttaldsok

36. A szocirilis juttatdsok

37. A kiiltsigek megtdrttAse

38. A premiz,tifuis ds a jutalmazds rendje

Megjegyzis: A i5-38. pontok tqrlalma mankaheb)i kollektiv szerzdMsben
szabdllozhatd. Jelezziik, hogt a jutalom- ds a prdmiumfeltdtelek
mcis szabdlyzatban (belsd utasitdsban) is rcndezhetdk.

VII. fej ezet

A munkajogi felel6ss6g

Jg - A Adfldritisi hqtdrozor feltitelei
39.1. A munkav6llal6 a muntaviszonybol sztumaz6 kiitelezettsdgdrek

megszeg6sdvel okozott k6rt kiiteles megtddteni, ha nem ugy jtu't el,
ahogy az adott helyzetben 61ta16ban e1vtuhat6.
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39.2. A leltfuhiiinydrt va16 felel6ssdg a raktiiri dolgoz6k, tovribbri a ke-
reskedelmi ds venddgl6t6-ipari egysigek munkavrlllal6i tekintetd-
ben 6l1apithat6 meg.

40. A felel6ssdg megdllapitrisdnak feltdtelei
40.1. A munkriltatot lerheli a bizonyitds a munkav6llal6 kdtelezettsdg-

szegdse, a munkav6lial6 vdtkessdge, a k6r bekiivetkez6se valamint
a munkav6lla16 magatafiAsa 6s a bekovetkezett kAr kdziitti okozati
iisszefiiggds vonatkozAsAban.

40.2. Szdnddkos vagy srilyosan gondatlan krirokozris eseten a munkav6l-
1a16 kdteles a teljes ktu1 megtdriteni. Egy6b esetekben kartddtds
m6rtdke nem haladhata meg a munkav611a16 ndgyhavi trivoll6ti di-
janak dsszegdt. A munkaszerz6dds, vagy a muntahelyi kollektiv
szerz6dds a kdrtddt6s mdrtdkdt - azMt.43. $-riban 6s191. $-6ban
foglaltak hgyelembe vdteldr,el - ett5l elt&6en is szab6lyozhatja,
kiildnos figyelemmel az okozott k6r nagysiigiira 6s a gondatlansdg

fok6ra.
40.3. Az Mt. 180. $-a alapj6n a munlavri11al6 v6tkessdgdre tekintet ndl-

kiil felel a visszaszolgaltat6si vagy elsz6molisi kdtelezettsdggel iit-
vett olyan dolgokban bekovetkezett hi6nydrt, amelyeket 6lland6
6dzetben talt, kiz6r6lagosaa haszniil. vagy kezel. A bizonyitiisi te-
her a munhdltaLot terheli

40.4. A munlaviszoryb6l szilmazo kdtelezettsdg vdtkes megszegdse ese-

tdre vonatkoz6an az Mt. 56.$ rendelkezdseit kell alkalmazni.

VIII. fejezet

Hat6lyba 16ptet6 6s z616 rendelkez6sek

A jelen Kollekiv Szerzod6sben nem szabiilyozott kdrddsek vonatkozrisii-
ban az Mt.-ben, valamint a munkahelyi kollektiv szerz6ddsekben foglal-
tak az irrinyad6k. Annak hiriny6ban dftelemszerten, az adott k6rddstol
fiiggoen a lelek megiillapodiisa, illet<lieg a munk6ltat6i utasit6s az idny-
ad6.
A jelen Kollektiv Szerzoddst a munkahelyen ki kell hirdetni. amely a

kdzpontban t6{dn6 kifiiggesztdssel tdrt6nik meg.

41.
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Zdraddk

A Kollektiv Szerzoddst koto felek 2013. december 12. napjiin 16trej6tt meg6lla-
pod6sa alapj 6n a szdveg fenti valtozatAt tek rtik hat6lyosnak. A Kollektiv Szer-
z6d6s m6dosit6ssal drintett rendelkezeseinek hatdlybalepdsi idcipontja:2013
december 16-

Budapest, 20 13. december 12.

..1\ -.4/l*re
HdfiFth Cnbor
Mqsz fdtitkar

G)
Asztalos Sindor

\4t DOSI iig)\ezelo lesrillet elndke
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