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I. Alkalmazási iratok elkészítése 
 

1.1. Egyeztetés a Fenntartóval az új dolgozó alkalmazási feltételeiről 
Határidő: legkésőbb az alkalmazást megelőző 6 nap 
Felelős: Intézményvezető 
 

1.2. Adatszolgáltatás új dolgozó alkalmazásához a munkaügy/könyvelés 
felé, intézményvezetői utasítás (1.sz. melléklet/Mü) 

Határidő: Legkésőbb az alkalmazást megelőző 6 nap 
Felelős: Intézményvezető 
 

1.3. Személyi adatok, képesítések egyeztetése eredet iratok alapján, 
másolás (2.sz. melléklet/Mü) 

Határidő: Legkésőbb az alkalmazást megelőző 6 nap 
Felelős: Ügyintéző 
 

1.4. Iratok elkészítése 
Határidő: Legkésőbb az alkalmazás napja 
Felelős: Könyvelő 

 
1.5. Alkalmazási iratok elkészítése a KIR rendszerben, aláíratása 

Határidő: Alkalmazás napja 
Felelős: Ügyintéző 

 
1.6. Személyi anyag (saját dosszié) lefűzése, alkalmazotti nyilvántartás 

elkészítése 
Határidő: Legkésőbb az alkalmazás napja 
Felelős: Ügyintéző 

 
1.7. Alkalmazási iratok/adatok elkészítése az eKréta rendszerben 

Határidő: Legkésőbb az alkalmazás napja 
Felelős: Ügyintéző 

 
1.8. Szabadság kalkuláció elkészítése 

Határidő: Legkésőbb az alkalmazás napja 
Felelős: Könyvelő 

 
 

II. Óraadók, megbízási ás vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak: 
 
2.1. Egyeztetés a Fenntartóval az új dolgozó alkalmazási feltételeiről 

Határidő: legkésőbb az alkalmazást megelőző 6 nap 
Felelős: Intézményvezető 
 

2.2. Adatszolgáltatás új dolgozó alkalmazásához a munkaügy/könyvelés 
felé, intézményvezetői utasítás (1.sz. melléklet/Mü) 

Határidő: Legkésőbb az alkalmazást megelőző 6 nap 
Felelős: Intézményvezető 
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2.3. Személyi adatok, képesítések egyeztetése eredet iratok alapján, 
másolás (3/1-3/4.sz. melléklet/Mü) 

Határidő: Legkésőbb az alkalmazást megelőző 6 nap 
Felelős: Ügyintéző 
 

2.4. Iratok elkészítése 
Határidő: Legkésőbb az alkalmazás napja 
Felelős: Könyvelő 

 
2.5. Alkalmazási iratok elkészítése a KIR rendszerben, aláíratása 

Határidő: Alkalmazás napja 
Felelős: Ügyintéző 

 
2.6. Személyi anyag (saját dosszié) lefűzése, alkalmazotti nyilvántartás 

elkészítése 
Határidő: Legkésőbb az alkalmazás napja 
Felelős: Ügyintéző 

 
2.7. Alkalmazási iratok/adatok elkészítése az eKréta rendszerben 

Határidő: Legkésőbb az alkalmazás napja 
Felelős: Ügyintéző 
 

 
III. Nem rendszeres kifizetések (Óraadói és megbízási díjak, utazási 

költségtérítések) számfejtése 
 

3.1. Egyéni teljesítés igazolások elkészítése (7.sz. melléklet/Mü, vagy 
eredeti irat) 

Határidő: Tárgy hó utolsó munkanapja 
Felelős: Munkavállaló 

 
3.2. Egyéni teljesítésigazolások igazolása 

 
Határidő: tárgy hót követő hó 05-ig 
Felelős: intézményvezető 

 
3.3. Egyéni teljesítésigazolások átadása a könyvelésnek 
 

Határidő: tárgy hót követő hó 05-ig 
Felelős: intézményvezető 

 
3.4. Megbízási díjak számfejtése 
 

Határidő: tárgy hót követő hó 08-ig 
Felelős: Könyvelő 

 
3.5. Megbízási díjak utalása 
 

Határidő: tárgy hót követő hó 10-ig 
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Felelős: intézményvezető/helyettese 
 

3.6. Számfejtés aláírása és lefűzése 
 

Határidő: utalást követően 
Felelős: Ügyintéző 

 
Számlás óraadók: 
 

3.7. Egyéni teljesítés igazolások elkészítése (7.sz. melléklet/Mü, vagy 
eredeti irat) 

Határidő: Tárgy hó utolsó munkanapja 
Felelős: Óraadó 

 
3.8. Számla kiállítása és benyújtása 

Határidő: Tárgy hó utolsó munkanapja 
Felelős: Óraadó 

 
3.9. Számla utalása 

Határidő: Tárgy hót követő hó 10. napján 
Felelős: Intézményvezető/helyettese 
 

 
IV. Szabadság megállapítása, kiadása és nyilvántartása: 

 
4.1. Szabadság megállapítása 

Határidő: tárgy év január 31. 
Felelős: Könyvelő  

 
4.2. Szabadságolási ütemterv elkészítése 

Határidő: tárgy év február 28. 
Felelős: Intézményvezető 

 
4.3. Szabadság engedély kiállítása (8.sz. melléklet/Mü), engedélyeztetés 

 
Határidő: szabadság tervezett kezdő időpontját megelőző 1 hét 
Felelős: munkavállaló 

 
4.3.1. Engedélyező lap leadása a szabadság kiíró tömbben való felvezetéséhez, 

szabadság engedély formanyomtatvány kitöltése és aláírása 
Határidő: engedélyeztetéssel egyidejűleg 
Felelős: munkavállaló, intézményvezető/titkársági ügyintéző 

 
4.4. Szabadság naprakész felvezetése egyéni és összesítő nyilvántartásba 

(9.sz. melléklet/Mü) 
Határidő: engedélyeztetéssel egyidejüleg 
Felelős: titkársági ügyintéző 
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4.5. Napi távollét jelentés elkészítése, távollét adatok átadása 
intézményvezetőnek/helyettesének/könyvelőnek elektronikus feldolgozásra 
(10. sz. melléklet/Mü) 

Határidő: minden nap 10:00 óráig 
Felelős: titkársági ügyintéző 

 
4.6. Rendkívüli szabadság esetén dokumentum másolata 

Határidő: munkába érkezés 1. napján 
Felelős: titkársági ügyintéző 

 
4.7. Szabadság engedély és a jelenléti ív egybecsatolása, ellenőrzése (11-

12.sz. melléklet/Mü) továbbítása a könyvelés felé a kézi szabadság 
nyilvántartással együtt 

 
Határidő: Tárgy hót követő hó 05. napjáig 
Felelős: titkársági ügyintéző 

 
 

V. Munkaviszony megszüntetés 
 

5.1. Egyeztetés a Fenntartóval a munkaviszony megszüntetéséről 
 

Határidő: Legkésőbb megszűnést megelőző 6 nap 
Felelős: Intézményvezető 

 
5.2. Adatszolgáltatás a megszüntetés módjáról a munkaügy felé (13.sz. 

melléklet/Mü) 
Határidő: Legkésőbb megszűnést megelőző 5 nap 
Felelős: Intézményvezető 

 
5.3. Végleges igazolások kiadása, szerződés átadása, esetleges hóközi bér 

kifizetése 
 

Határidő: igazolások megérkezésekor azonnal személyesen az átadott 
iratokat tételesen tartalmazó átvételi elismervénnyel 
vagy 
postai úton tértivevényes küldeményként a kísérő levélben a megküldött 
iratok tételes felsorolásával. A hóközi bér utalásról azonnal intézkedni kell 
Felelős: Intézményvezető 

 
VI. Záró rendelkezések 

 
Jelen Munkaügyi eljárásrend személyi hatálya kiterjed a Musicalvarázs Alapítvány 
fenntartásban lévő valamennyi intézményre és az intézmények valamennyi 
alkalmazottjára. 
 
Jelen szabályzat kihirdetésével lép hatályba. 
 
Kihirdetés napja: 2019. szeptember 02. 
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Budapest, 2019. szeptember 02. 
 
Jóváhagyás a fenntartó részéről: 
 
       Oroszi Orsolya Éva – kuratóriumi 
elnök 
 
 
Az intézmény részéről tudomásul veszem: 
 
 
       Kiss Gyuláné – intézményvezető 
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1. számú melléklet/Mü 

Iktatószám:_______________ 
Tárgy:____________________ 

 
 
 

VEZETŐI INTÉZKEDÉS 
munkaszerződéshez 

 
 

 
Személyi adatok: 
NÉV: 
 
Munkaviszony formája: 
 
 
Munkabér: 
 
 
Munkaviszony időtartama: 
 
 
Munkaideje: 
 
 
Kelt: Szentendre, 20..., ........................hónap........napján 

 
 

 
____________________________ 

intézményvezető 
 
 
 
 
 

Hozzájárulásomat adom. 
 
 

____________________________ 
kuratórium elnöke 
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2. sz. melléklet/Mü 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
az 

új dolgozó felvételéhez szükséges iratokról 
 

1. Személyi azonosító iratok: 
- Személyi igazolvány (másolat) 
- Lakcím kártya (másolat) 
- Adókártya (másolat) 
- TAJ kértya (másolat) 
- Pedagógus esetén pedagógusigazolvány másolata 

 
2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok – másolatai 
3. Egyéb iratok: 
- munkáltatói v. közalkalmazotti igazolás v. munkakönyv az összes 

munkaviszonyról 
- adatlap bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről 
- igazolás a levont SZJA előlegről (tárgy évi) 
- TB igazolvány – ha nincs a munkavállalónak, akkor nyilatkoznia kell 
- ha munkanélküli volt, akkor a Munkaügyi Központtól kapott igazolás 

o amennyiben nem áll rendelkezésére: 
§ Határozat a munkanélküli ellátás megállapításáról 
§ Határozat a munkanélküli ellátás megszüntetéséről 

- ha nem volt munkaviszonya, illetve munkanélküli sem volt, akkor 
nyilatkoztatni kell a dolgozót, hogy tartozás, valamint tartási 
kötelezettsége van-nincs 

- nyilatkozat bankszámláról, vagy bankszámlakivonat másolat 
(természetesen kitakart pénzforgalmi adatokkal) dolgozó aláírásával 
ellátva 

 
4. Egyéb alkalmazás feltételei: 
- üzemorvosi vizsgálat 
- tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatáson való részvétel 
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2.1.számú melléklet/Mü 
 

 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott_____________________________________________________________(név) 
 
 
 
____________________________________________________________________(lakcím) 
 
 
 
nyilatkozom, hogy 20___________________ hónaptól kezdődően megillető 
valamennyi járandóságom teljes/___________________ Ft összegét havonta 
részemre utalják az  
 
 
 
 

__________________________________ (Pénzintézet neve) 
 
 
 

........................................-...........................................-.............................................. 
 
számú lakossági folyószámlára. 
 
Tudomásul veszem, hogy megbízásom teljesítését az alábbiak szerint vállalják: 

- a megbízás a munkaviszonyom megszüntetésével érvényét veszti 
- hozzájárulok ahhoz, hogy a téves bérátutalás esetén az Intézmény 

visszahívja számlámról a tévesen utalt összeget 
- a téves számlaszám megadásából adódó anyagi károkért az Intézmény 

nem vállal felelősséget. Amennyiben bármilyen okból a folyószámla 
szám megváltozik, köteles vagyok jelen megbízást haladéktalanul 
visszavonni és az új számlaszámnak megfelelő új megbízást adni. 

 
Szentendre, 20.........,.....................(hónap)............(nap) 
 
 

..................................................... 
munkavállaló aláírása 
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3. sz. melléklet/Mü 
 

Adatlap személyes adatokról 
óraadók, megbízási szerződés elkészítéséhez 

 
Név: 

Születési év: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési hely, idő: 

Adóazonosító jel: 

TAJ szám: 

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: 

Bankszámla száma: 

Munkahelyi adatok: 

Főfoglalkozású munkahellyel rendelkezők esetében: 

- munkahely neve: 

- foglalkoztatás minősége (teljes, rész munkaidős): 

- munkaviszony kezdete jelenlegi munkahelyén: 
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Nyugdíjasok esetében: 
 

Alulírott............................................................................. nyilatkozom, hogy  

...................... év ...............................hónap..............................napjától nyugellátásban 

részesülök. 

 
 
Mellékletek: 

- személyi igazolvány másolata 
- lakcímkártya másolata 
- adókártya másolata 
- TAJ kértya másolata 
- Bankszámla igazolás, vagy nyilatkozat 
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
- vállalkozást igazoló dokumentumok másolata 
- Főfoglalkozású munkahellyel rendelkezők esetében: igazolás fennálló 

munkaviszonyról 
 
 
Szentendre, .................. év ........................ hónap ............. nap 
 
 

....................................................... 
aláírás 
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3.1. számú melléklet/Mü 
 

Adatlap személyes adatokról egyéni vállalkozói szerződés 
elkészítéséhez 

 
Vállalkozás neve: 

Székhely: 

Adószám: 

Nyilvántartási szám: 

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: 

Bakszámlaszám: 

Személyes közreműködő: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Adóazonosító jel: 

TAJ szám: 

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: 

Bakszámlaszám: 

 
Mellékletek: 

- Utolsó cégkivonat másolat, amely tartalmazza a tevekénységi köröket és 
a közreműködők nevét is 

 
 
Szentendre, ................ év ....................... hónap ............ nap 
 
 

................................................ 
aláírás 
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3.2. számú melléklet/Mü 
 
Adatlap személyes adatokról vállalkozói szerződés elkészítéséhez 

 
Vállalkozás neve: 

Székhely: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám szám: 

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: 

Bakszámlaszám: 

Személyes közreműködő: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Adóazonosító jel: 

TAJ szám: 

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: 

Bakszámlaszám: 

 
Mellékletek: 

- Utolsó cégkivonat másolat, amely tartalmazza a tevekénységi köröket és a 
közreműködők nevét, valamint a képviseletre jogosultak nevét is, 
letölthető a www.e-cegjegyzek.hu weboldalról 

- Bankszámla igazolás formájában 
- Személyes közreműködő részéről: 

o személyi igazolvány másolata 
o lakcímkártya másolata 
o adókártya másolata 
o TAJ kártya másolata 
o tevékenység folytatására jogosító iskolai bizonyítványok másolata 

 
Szentendre, ................ év ....................... hónap ............ nap 
 

................................................ 
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aláírás 
4.sz. melléklet 

Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
OM: 203380 
Adószám: 19166720-1-13 
Telefonszám: 06-30-216-0330 
Honlap: www. kanyargo.com 
E-mail: igazgatosag@kanyargoami.com 

 
 

 

MUNKASZERZŐDÉS 

 
 
Amely létrejött egyrészről          KANYAR-GO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA                                
(székhely:                                             2000 SZENTENDRE, RÓZSA UTCA 16. 
adószáma:                                                                19166720-1-13 
OM azonosító:                                                               203380 
munkáltatói jogkör gyakorlója:        KISS GYULÁNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ   ), 
mint munkáltató - továbbiakban Munkáltató -, 
 
másrészről név:                                     
szül. név.:                                                        
(állandó lakcím:                                 
tartózkodási hely:                              
születési hely, idő:                                         
anyja neve:                                                            
TAJ szám  
adóazonosító szám), 
mint munkavállaló, továbbiakban Munkavállaló között, az alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 
 

1. Munkaviszony létrejötte és annak időtartama 

Jelen Szerződés határozatlan időtartamra jött létre, a Munkavállaló 
munkaviszonya a jelen szerződés alapján ___________________- napján kezdődik. 

Felek a munkaviszony kezdetétől három hónap próbaidőben állapodtak meg, 
mely időn belül a munkaviszonyt mind a munkáltató, mind a munkavállaló 
írásban, indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

 

2. Munkavállaló kötelezettségei 

2.1. Munkavállaló  ____________________  munkakörben kerül alkalmazásra.  
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Munkáltató és a Munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy Munkáltató a 
munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette Munkavállalóval a 
munkakörébe tartozó feladatokat.  

2.2. Munkavállaló jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a foglalkoztatásához 
szükséges egészségügyi állapotban van. A Munkavállaló tudomásul veszi, 
hogy a munkaviszony létesítésének lényeges feltétele az egészségügyi 
alkalmasság. Amennyiben egészségügyi alkalmatlanságát megtévesztő 
magatartással eltitkolja, úgy viseli a megtévesztés jogkövetkezményeit.  
Munkavállaló haladéktalanul köteles a Munkáltatót tájékoztatni, ha egészségi 
állapotában bekövetkezett változás miatt, az egészséges és biztonságos 
munkavégzési kötelezettségének ellátására – még ha időszakosan is - nem 
képes. A Munkavállaló a munkavégzés teljes időszakában köteles a munkára 
képes állapotát megőrizni, ennek érdekében a Munkáltató által elrendelt 
szakmai továbbképzéseken, valamint az időszakos orvosi vizsgálatokon részt 
venni. 

2.3. Munkavállaló köteles ellátni minden olyan feladatot, amelyre a Munkáltató 
utasítja, és amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a 2.1. pontban 
meghatározott munkakörhöz, illetve kiegészíti azt. 

2.4. Munkavállaló köteles a Munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni – a változást 
igazoló okmányok bemutatásával –a személyi adataiban (lakcím, név, stb…) 
bekövetkezett változásról. 

2.5. Jelen Szerződés időtartama alatt Munkavállaló mindenkor: 

2.5.1. köteles munkára képes állapotban megjelenni és munkát végezni, 
munkáját személyesen, az elvárható szakértelemmel és gondossággal ellátni, 
figyelmét és képességét munkaideje alatt a munkakörébe tartozó vagy 
ahhoz kapcsolódó feladatok teljesítésének szentelni; 

2.5.2. köteles Munkáltató összes jogszerű utasításának eleget tenni, munkáját 
az erre vonatkozó szabályok, előírások és szokások szerint végezni;  

2.5.3. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a 
munkavédelmi és tűzvédelmi, egészségügyi, higiéniai rendelkezéseket, 
valamint a munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. 

2.6. Munkavállaló és a Munkáltató megállapodnak, hogy a Munkáltató a 
Munkavállaló által megjelölt időpontokban adja ki a Munkavállaló éves 
szabadságát.  

2.7. Munkavállaló a Munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik 
személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel 
nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

3. Munkabér  

A Munkáltató és Munkavállaló megállapodnak abban, a Munkavállaló bruttó 
alapbére ______________ Ft/hó, azaz _________________________ forint.  

 

4. Munkaidő 

4.1. Munkavállaló teljes  munkaidőben, munkaidőkeretben kerül 
foglalkoztatásra. 
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4.2. Munkavállaló és Munkáltató megállapodnak, hogy a Munkáltató a 
jogszabályi kereteken belül osztja be a munkaközi szünete(ke)t és az 
időtartamát ő állapítja meg. 

 

5. Munkavégzés helye  

A Felek megállapodnak, hogy a Munkavállaló munkavégzési helye megegyezik 
a Munkáltató mindenkori székhelyével és a munkaszerződés mellékletében 
szereplő telephelyeivel.        

A munkaviszony kezdő napján az Iskola székhelye:  

 2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 

A telephelyek listája,  a jelen munkaszerződés melléklete. A telephely 
változásokról a Munkáltató a Munkavállalót folyamatosan tájékoztatja. 

 

6. Munkáltatói jogok gyakorlása 

A Munkavállaló felett a munkáltatói jogkör gyakorlására az intézményvezető 
jogosult. 

 

7. További munkavégzés, titoktartás, munkaeszközök 

7.1. Munkavállaló vállalja, hogy jelen Szerződés időtartama alatt azonos vagy 
hasonló munkakörben nem dolgozik Munkáltató partnereinek, ügyfeleinek, 
vagy más hasonló tevékenységet folytató szervezetnek, kivéve a Munkáltató 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. Amennyiben a Munkavállaló más 
munkáltatónál más munkakörben kíván munkát végezni vagy egyéb 
jogviszonyt létesíteni, úgy ezt is köteles előzetesen a Munkáltatónak 
bejelenteni. 

7.2. Munkavállaló kötelezi magát a titoktartásra. A Munkáltatónál fennálló 
munkaviszony ideje alatt, sem azt követően nem fog senkinek a tudomására 
hozni semmilyen, a Munkáltató, vagy a Munkáltatóval kapcsolatban álló 
társaság tevékenységére vagy ügyeire, a Munkáltatóval kapcsolatban álló 
személyre vonatkozó olyan bizalmas információt, amely a munkaviszony 
ideje alatt, a munkaviszonyával összefüggésben jut a tudomására, kivéve, ha 
ezt jogszabály kötelező jelleggel előírja. 

7.3. Munkavállaló vállalja, hogy nem nyilatkozik harmadik személynek a Munkáltatóról annak 
előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül, továbbá sem a munkaviszonya fennállása 
alatt, sem a munkaviszonya megszűnését követően nem tesz a Munkáltató vagy a 
Munkáltatóval jogviszonyban álló (munkatárs, megbízott, egyéb partner vagy akár a 
tanuló) jó hírnevét rontó kijelentéseket, őket rossz színben feltüntető nyilatkozatokat. 

7.4. Munkavállaló vállalja, hogy legkésőbb a munkaviszonya megszűnésekor 
azonnal visszaszolgáltat a Munkáltatónak a rendelkezésére álló minden 
munkaeszközt, valamint minden írott, elekronikus és leíró jellegű anyagot, 
korlátozás nélkül, amelyek a munkaviszony fennállása alatt, azzal 
összefüggésben keletkeztek vagy a használatába kerültek. A Munkavállaló a 
munkavégzése során tudomására jutott adatokról, ismeretekről, információkról vagy 
egyéb iratokról a munkaviszonya időtartama alatt – a Munkáltató előzetes hozzájárulása 
nélkül – semmilyen másolatot magáncélra nem készíthet.  
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8. Kártérítési felelősség és annak mértéke  

8.1. Munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének 
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy 
az adott helyzetben általában elvárható. A Munka Törvénykönyvének 179. §  
(3) bekezdés alapján a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a 
Munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Nem kell megtéríteni azt a 
kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy 
amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból 
származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett 
eleget. 

8.2. Szándékos károkozás esetén a Munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 

 

 

8.3. Munkavállaló a vétkességre tekintet nélkül, teljes anyagi felelősséggel 
tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan 
dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetben tart, 
használ vagy kezel. Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása 
folytán keletkezett kár, a Munkavállaló mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A 
pénztáros, pénzkezelő vagy értékkezelő Munkavállalót átvételi jegyzék vagy 
elismervény nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és 
egyéb értéktárgy tekintetében. 

 

9. Általános rendelkezések 

9.1. Munkavállaló köteles betartani Munkáltató minden szabályzatát, tiltó 
rendelkezését és egyéb munkahelyi előírását, valamint a munkafegyelemre 
vonatkozó szabályokat. Munkavállaló kijelenti, hogy jelen szerződés aláírását 
megelőzően megismerkedett Munkáltató szabályzataival és előírásaival. 

 

9.2. Munkavállaló tudomásul veszi, hogy munkaviszonyával összefüggő 
személyes adatait a Munkáltató őrzi, és Munkáltató megbízottjainak, 
Munkáltató által megbízott adatkezelő/adatfeldolgozó szervezetnek, 
bérszámfejtőnek, a társadalombiztosítási szervnek és adóhatóságnak akkor 
adja ki, amennyiben törvény azt előírja, valamint egyéb követelmények azt 
megkívánják, illetve, ha az adatok kiadásához a Munkavállaló előzetesen hozzájárult. 
Munkáltató a munkaviszonyból eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében, a 2011. évi CXII. tv. az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény rendelkezései szerint jár el. 

9.3. Jelen szerződés bármely módosítása csak akkor érvényes, ha azt írásba 
foglalták. 

9.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2012. évi I. törvény a 
Munka Törvénykönyve előírásai irányadóak.  
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9.5. Munkavállaló kijelenti, hogy Munkáltató a 2012. évi I. törvény a Munka 
Törvénykönyve előírásai 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást részére 
átadta. 

A fentiek tanúsításául szerződő felek jelen Szerződést saját kezűleg aláírták. 

Szentendre, ______ év ____________ hónap ___________ nap   

 
-------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

/Munkáltató/         /Munkavállaló/ 
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5.sz. melléklet/Mü 
 
Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
OM: 203380 
Adószám: 19166720-1-13 
Telefonszám: 06-30-216-0330 
Honlap: www. kanyargo.com 
E-mail: www.kanyargoami@gmail.com 

 
 
 

MUNKASZERZŐDÉS 

 
 
Amely létrejött egyrészről          KANYAR-GO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA                                
(székhely:                                             2000 SZENTENDRE, RÓZSA UTCA 16. 
adószáma:                                                                19166720-1-13 
OM azonosító:                                                               203380 
munkáltatói jogkör gyakorlója:  KISS GYULÁNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ), 
mint munkáltató - továbbiakban Munkáltató -, 
 
másrészről név:                                             
szül. név.:                                                      
(állandó lakcím:                           
tartózkodási hely:                         
születési hely, idő:                                         
anyja neve:                                                    
TAJ szám:                                                               
adóazonosító szám:                                                                                                 ), 
mint munkavállaló, továbbiakban Munkavállaló között, az alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 
 

10. Munkaviszony létrejötte és annak időtartama 

Jelen Szerződés határozatlan időtartamra jött létre, a Munkavállaló 
munkaviszonya a jelen szerződés alapján ______ év. _________ hónap  ______.  
napján kezdődik. 

Munkáltató a Munkavállalóval három hónap próbaidőben állapodik meg, mely 
időn belül a munkaviszonyt mind a munkáltató, mind a munkavállaló írásban, 
indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

 

 

11. Munkavállaló kötelezettségei 

11.1. Munkavállaló  Tanár  munkakörben kerül alkalmazásra.  
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Munkáltató és a Munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy Munkáltató a 
munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette Munkavállalóval a 
munkakörébe tartozó feladatokat.  

11.2. Munkavállaló jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a 
foglalkoztatásához szükséges egészségügyi állapotban van. A Munkavállaló 
tudomásul veszi, hogy a munkaviszony létesítésének lényeges feltétele az 
egészségügyi alkalmasság. Amennyiben egészségügyi alkalmatlanságát 
megtévesztő magatartással eltitkolja, úgy viseli a megtévesztés 
jogkövetkezményeit.  Munkavállaló haladéktalanul köteles a Munkáltatót 
tájékoztatni, ha egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt, az 
egészséges és biztonságos munkavégzési kötelezettségének ellátására – 
még ha időszakosan is - nem képes. A Munkavállaló a munkavégzés teljes 
időszakában köteles a munkára képes állapotát megőrizni, ennek érdekében 
a Munkáltató által elrendelt szakmai továbbképzéseken, valamint az 
időszakos orvosi vizsgálatokon részt venni. 

11.3. Munkavállaló köteles ellátni minden olyan feladatot, amelyre a 
Munkáltató utasítja, és amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a 2.1. 
pontban meghatározott munkakörhöz, illetve kiegészíti azt. 

11.4. Munkavállaló köteles a Munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni – a 
változást igazoló okmányok bemutatásával –a személyi adataiban (lakcím, 
név, stb…) bekövetkezett változásról. 

11.5. Jelen Szerződés időtartama alatt Munkavállaló mindenkor: 

11.5.1. köteles munkára képes állapotban megjelenni és munkát végezni, 
munkáját személyesen, az elvárható szakértelemmel és gondossággal ellátni, 
figyelmét és képességét munkaideje alatt a munkakörébe tartozó vagy 
ahhoz kapcsolódó feladatok teljesítésének szentelni; 

11.5.2. köteles Munkáltató képviselőjének összes jogszerű utasításának 
eleget tenni, munkáját az erre vonatkozó szabályok, előírások és 
szokások szerint végezni;  

11.5.3. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a 
munkavédelmi és tűzvédelmi, egészségügyi, higiéniai rendelkezéseket, 
valamint a munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. 

11.6. Munkavállaló és a Munkáltató megállapodnak, hogy a Munkáltató a 
Munkavállaló által megjelölt időpontokban adja ki a Munkavállaló éves 
szabadságát.  

11.7. Munkavállaló a Munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik 
személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel 
nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

12.   A Felek a jelen munkaszerződést az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek     
figyelembevételével alkotják meg: 
• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: az Mt.) 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: az 

Nkt.) 
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban a Kjt.) 
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• a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a 
Korm. rendelet) 

 
4.   A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló garantált illetménye az Nkt. és annak 7. 
számú     
      melléklete alapján az alábbi fizetési fokozat, illetve fizetési kategória 
figyelembevételével 
      kerül megállapításra: 

 
Fizetési fokozat:      
Fizetési kategória:       
  
  

 
4.1.   A Munkavállaló illetménye – az Nkt. 97. § (20a) bekezdésében meghatározott 

illetményalap, valamint az Nkt. 7. számú mellékletében meghatározott garantált 
illetmény összegére figyelemmel – az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 
 

Garantált illetmény :  Ft 
Illetménypótlékok:  Ágazati szakmai pótlék, Tanszakvezetői pótlék   
Ágazati szakmai pótlék   Ft 
Tanszakvezetői pótlék   Ft 
Illetménypótlék összesen:   Ft 
Kereset-kiegészítés:   Ft 
Kereset összesen:   Ft 
Kerekítés:   Ft 
Kereset mindösszesen:  Ft 

 

5. A Felek az Nkt. hatályos szabályaival összhangban rögzítik, hogy a Munkavállaló 
munkajogviszonya kapcsán a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az 
előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a 
jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.                                                             

6. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló alapszabadsága   21   munkanap1, továbbá 
rögzítik azt is, hogy a Munkavállalót fizetési fokozat alapján járó pótszabadság 
nem illeti meg, tekintettel arra, hogy az oktató, nevelő munkát végzőknek járó 
pótszabadságra jogosult.2 

7. A Felek az Nkt. rendelkezéseivel összhangban rögzítik, hogy a Munkavállaló 
köteles a jogszabályokban részletezettek szerinti minősítési eljárásokon részt 

 
1 középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20 munkanap alapszabadság jár, felsőfokú végzettségű 
pedagógusnak évi 21 nap alapszabadság jár. 
2 Nkt. 64. § (2a) 
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venni, és minősítő vizsgát tenni.3 A Munkavállaló kijelenti, hogy a minősítési 
eljárási/vizsga kötelezettségével tisztában van, ezen kötelezettség 
megszegésének következményeit ismeri. 

 

8.     Munkaidő 

8.1. Munkavállaló teljes  munkaidőben, munkaidőkeretben kerül 
foglalkoztatásra. 

8.2. Munkavállaló és Munkáltató megállapodnak, hogy a Munkáltató a jogszabályi 
kereteken belül osztja be a munkaközi szünete(ke)t és az időtartamát ő 
állapítja meg. 

8.3.   Nkt. 62 § (5) bekezdésében foglaltakkal egyezően a Munkavállaló heti 
teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) 
az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott 
feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a 
munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

Munkavégzés helye 

A Felek megállapodnak, hogy a Munkavállaló munkavégzési helye megegyezik 
a Munkáltató mindenkori székhelyével és a munkaszerződés mellékletében 
szereplő telephelyeivel. 

 A munkaviszony kezdő napján az Iskola székhelye:  

 2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 

A telephelyek listája,  a jelen munkaszerződés melléklete. A telephely 
változásokról a Munkáltató a Munkavállalót folyamatosan tájékoztatja. 

 

9. Munkáltatói jogok gyakorlása 

A Munkavállaló felett a munkáltatói jogkör gyakorlására az intézményvezető 
jogosult, 

az intézményvezető tartós távolléte esetén az intézményvezető-helyettes. 

 

10. További munkavégzés, titoktartás, munkaeszközök 

10.1. Munkavállaló vállalja, hogy jelen Szerződés időtartama alatt nem 
dolgozik azonos vagy hasonló munkakörben a Munkáltató partnereinek, 
ügyfeleinek, versenytársainak vagy más hasonló tevékenységet folytató 
szervezetnek, kivéve a Munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. 
Amennyiben a Munkavállaló más munkáltatónál más munkakörben kíván 
munkát végezni vagy egyéb jogviszonyt létesíteni, úgy ezt is köteles 
előzetesen a Munkáltatónak bejelenteni. 

10.2. Munkavállaló kötelezi magát a titoktartásra. A Munkáltatónál fennálló 
munkaviszony ideje alatt, sem azt követően nem fog senkinek a tudomására 
hozni semmilyen, a Munkáltató, vagy a Munkáltatóval kapcsolatban álló 
társaság tevékenységére vagy ügyeire, a Munkáltatóval kapcsolatban álló 
személyre vonatkozó olyan bizalmas információt, amely a munkaviszony ideje 

 
3 az Nkt 97. § 22.) pontja alapján e kötelezettség nem terheli a Munkavállalót, ha Munkavállaló a 2013. szeptember 
1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. 
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alatt, a munkaviszonyával összefüggésben jut a tudomására, kivéve, ha ezt 
jogszabály kötelező jelleggel előírja. 

10.3. Munkavállaló vállalja, hogy nem nyilatkozik harmadik személynek a 
Munkáltatóról annak előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül, továbbá 
sem a munkaviszonya fennállása alatt, sem a munkaviszonya megszűnését 
követően nem tesz a Munkáltató vagy a Munkáltatóval jogviszonyban álló 
(munkatárs, megbízott, egyéb partner) jó hírnevét rontó kijelentéseket, őket 
rossz színben feltüntető nyilatkozatokat 

10.4. Munkavállaló vállalja, hogy legkésőbb a munkaviszonya 
megszűnésekor azonnal visszaszolgáltat a Munkáltatónak a rendelkezésére 
álló minden munkaeszközt, valamint minden írott, elekronikus és leíró jellegű 
anyagot, korlátozás nélkül, amelyek a munkaviszony fennállása alatt, azzal 
összefüggésben keletkeztek vagy a használatába kerültek. A Munkavállaló a 
munkavégzése során tudomására jutott adatokról, ismeretekről, információkról vagy 
egyéb iratokról a munkaviszonya időtartama alatt – a Munkáltató előzetes hozzájárulása 
nélkül – semmilyen másolatot magáncélra nem készíthet.  

 

11. Kártérítési felelősség és annak mértéke  

11.1. Munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének 
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben általában elvárható. A Munka Törvénykönyvének 179. §  (3) 
bekezdés alapján a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Munkavállaló 
négyhavi távolléti díjának összegét. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek 
bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a 
munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a 
munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 

11.2. Szándékos károkozás esetén a Munkavállaló a teljes kárt köteles 
megtéríteni. 

11.3. Munkavállaló a vétkességre tekintet nélkül, teljes anyagi felelősséggel 
tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan 
dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetben tart, 
használ vagy kezel. Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása 
folytán keletkezett kár, a Munkavállaló mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A 
pénztáros, pénzkezelő vagy értékkezelő Munkavállalót átvételi jegyzék vagy 
elismervény nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és 
egyéb értéktárgy tekintetében. 

 

12. Általános rendelkezések 

12.1. Munkavállaló köteles betartani Munkáltató minden szabályzatát, tiltó 
rendelkezését és egyéb munkahelyi előírását, valamint a munkafegyelemre 
vonatkozó szabályokat. Munkavállaló kijelenti, hogy jelen szerződés aláírását 
megelőzően megismerkedett Munkáltató szabályzataival és előírásaival. 

12.2. Munkavállaló tudomásul veszi, hogy munkaviszonyával összefüggő 
személyes adatait a Munkáltató őrzi, és Munkáltató megbízottjainak, 
Munkáltató által megbízott adatkezelő/adatfeldolgozó szervezetnek, a 
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bérszámfejtőnek, a társadalombiztosítási szervnek és adóhatóságnak akkor 
adja ki, amennyiben törvény azt előírja, valamint az üzleti követelmények azt 
megkívánják, illetve, ha az adatok kiadásához a Munkavállaló előzetesen hozzájárult. 
Munkáltató a munkaviszonyból eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó jogszabályi 
kötelezettségei teljesítése érdekében, a 2011. évi CXII. tv. az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 
rendelkezései szerint jár el. 

12.3. Jelen szerződés bármely módosítása csak akkor érvényes, ha azt írásba 
foglalták. 

 

12.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 3. pontban 
meghatározott jogszabályok előírásai irányadóak.  

12.5. Munkavállaló kijelenti, hogy Munkáltató a 2012. évi I. törvény a Munka 
Törvénykönyve előírásai 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást részére 
átadta. 

 
A fentiek tanúsításául szerződő felek jelen Szerződést saját kezűleg aláírták. 

Szentendre, ______ év . __________ hónap  ______ nap. 

 
-------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

/Munkáltató/         /Munkavállaló/ 
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6.sz. melléklet /Mü 
 

Szabadság igénylő 
(pedagógus) 

 
 
Alulírott _________________________________________- azzal a kéréssel fordulok az 

Intézményvezetőhöz, hogy részemre 20________________________- és 

20_____________ között ______ nap szabadságot engedélyezni szíveskedjen. 

Indoklás:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Szentendre, 20_________, _____________ 

 

kérelmező:______________________ tanszakvezető:_____________________ 

 

A szabadság felhasználását engedélyezem:      

         ______________________ 

          intézményvezető 

 

Szabadság igénylő 
(nem pedagógus) 

 
 
Alulírott _________________________________________- azzal a kéréssel fordulok az 

Intézményvezetőhöz, hogy részemre 20________________________- és 

20_____________ között ______ nap szabadságot engedélyezni szíveskedjen. 

Indoklás:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Szentendre, 20_________, _____________ 

 

kérelmező:______________________  ig.helyettes:_____________________ 

A szabadság felhasználását engedélyezem:      

         ______________________ 

          intézményvezető 
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7.számú melléklet/Mü 
Szabadság nyilvántartó lap 

……………... évre 
Név:          
Fizetési osztály, fokozat:      
Beosztás:      
 
Tárgyévi alapszabadság :     
Fizetési fokozatra/életkorra járó pótszabadság: 
Oktató/nevelő munkát végzők pótszabadsága: 
Vezetői pótszabadság:   
Gyermekek után járó szabadság:    
Egyéb Mt./Kjt. szerinti pótszabadság: 
Tárgyévi szabadság összesen:   
Előző évről áthozott szabadság:  
MINDÖSSZESEN:   
 
Munkajogviszony szünetelése/szüneteltetése: 
Jogcíme: 
Első napja: 
Utolsó napja: 

Igénybevétel  
 

Mikortól 
veszi ki a 

szabadságot
? 

Meddig 
tartózkodik 
szabadságo

n? 

Igényb
e vett 
napok 
száma 

Meg-
marad

t 
napok 
száma 

Munkavállaló 
aláírása 

Engedélyező 
aláírása 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Mindösszesen:     
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8. számú melléklet/Mü 

Iskola hosszú bélyegzője: 

 

Napi távollét jelentés 20____ 

 

Továbbítandó a könyvelés felé minden nap 10:00 óráig 

 

Dátum: 

 

 

        adatszolgáltató aláírása 

  

Sorsz. Alkalmazott 

neve 

Távollét Megjegyzés 

FN: 

Fizetésnélküli 
Kezd. Vége Szabadság Betegség Betegség  

KÖNYVELÉS TÖLTI KI 

Alap Pót Gyerm. 

utáni 

Betegsz. Táppénz Gyerm. 

utáni 
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9. számú melléklet/Mü 

 

VEZETŐI INTÉZKEDÉS 

munkaviszony megszüntetéséhez 

 

Személyi adatok: 

 

 

 

Megszüntetés módja: 

 

 

 

Megszüntetés időpontja: 

 

 

Kelt: Szentendre, 20..., ........................hónap........napján 
 
 

 
____________________________ 

intézményvezető 
 
 
 
 
 

Hozzájárulásomat adom. 
 
 

____________________________ 
kuratórium elnöke 
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10. számú melléklet/Mü 
 

 
Tájékoztató - NOKS 

Az új belépők munkaviszonyának létesítéséhez 
Az 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve (Mt.) 46. § alapján. 

 
Név:                  
 
1. Iskolai végzettség, munkakörbe tartozó feladatok 

Az Ön munkakörére előírt iskolai végzettség, valamint a munkakörére előírt feladatok a 
mellékelt munkaköri leírásban kerültek meghatározásra. 
 

2. Az irányadó munkarend és napi munkaidő 
A munkaidő négyhavi munkaidőkeretben kerül megállapításra.  
A munkaidő teljes munkaidő, napi 8 óra, a munkaidőkeretre tekintettel azonban a 
beosztás szerint a napi munkaidő hossza minimum 4 óra és maximum 12 óra között 
mozoghat.  
A munkaidőkeret kezdési és befejezési időpontjai: 
A munkaidőkeret kezdő időpontjai minden naptári év január 1-je, május 1-je, és 
szeptember 1-je; befejező időpontjai április 30, augusztus 31 és december 31.  
A négy hónapos munkaidőkeret időtartamán belül munkába lépő Munkavállalónál az 
adott időszakban érvényes munkaidőkeret időtartama rövidebb, kezdete a munkába lépés 
napja, vége a munkaidő keretet záró hónap utolsó napja. 
A négy hónapos munkaidőkeret időtartamán belül kilépő Munkavállalónál az adott 
időszakban érvényes munkaidőkeret időtartama rövidebb, kezdete a négy hónapos 
munkaidőkeret kezdő hónapjának első napja, vége az utolsó munkában töltött nap. 
 

3. A munkaközi szünet 
A munkaközi szünet időtartama 6 órát meghaladó munkavégzés esetén 20 perc, 9 órát 
meghaladó munkavégzésnél további 25 perc, mely nem része a munkaidőnek. A 
munkaközi szünetet a munkavállaló köteles kivenni, amely a munkavégzés közbeni 
regenerálódásra, étkezésre, stb. szolgál. 

4. .Az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások 
A munkavállalónak 50% bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek 
megállapodása alapján – szabadidő jár: 

- a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli 
munkaidőben, 

- a munkaidőkereten felül végzett munka esetén. 
A rendkívüli munkavégzés szabadidőben történő megváltása esetén a munkavállalónak az 
alapbér arányos része jár. 
A heti pihenőnapon elrendelt rendkívüli munkaidőben a munkavállalónak 100% bérpótlék 
jár. A bérpótlék 50%, ha a munkavállaló másik pihenőnapot kap. 
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A szabadidőt vagy a heti pihenőnapot legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő 
hónapban ki kell adni. 

5. A munkabér elszámolás módja, a munkabér fizetés gyakorisága, a kifizetés napja 
A munkabérfizetés napja legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10.-ig. A munkabér 
készpénzben / átutalással (bakszámla szám: 12010398-01443092-00100008) egy 
összegben – utólag - kerül kifizetésre a munkavállaló részére.. 
A munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti 
napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. 

6. Kollektív szerződés 
A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskolánál Kollektív Szerződés nincs hatályban. 

7. A szabadság mértéke, számítás módja, kiadása 
A rendes szabadság mértékére és számítási módjára az Mt. 115.-121.§, kiadási módjára az 
Mt. 122-125. § irányadó, évközben belépő munkavállalóknál a szabadság időarányosan 
kerül kiadásra. 

• Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. 

• A munkavállalónak 
- huszonötödik életévétől egy, 
- huszonnyolcadik életévétől kettő, 
- harmincegyedik életévétől három, 
- harmincharmadik életévétől négy, 
- harmincötödik életévétől öt, 
- harminchetedik életévétől hat, 
- harminckilencedik életévétől hét, 
- negyvenegyedik életévétől nyolc, 
- negyvenharmadik életévétől kilenc, 
- negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár. 

• A munkavállalót a tizenhat évesnél fiatalabb 
- egy gyermeke után kettő, 
- két gyermeke után négy, 
- kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg.  

• A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára 
pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 

• A szabadság kiadásának időpontját a Munkavállaló kérésének megfelelően a Munkáltató 
határozza meg.  
 

8. A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő meghatározásának 
szabályai 
A felmondási idő: 30 nap. 
A munkáltató felmondása esetén a munkáltatónál munkaviszonyban töltött  
- három év után öt nappal, 
- öt év után tizenöt nappal, 
- nyolc év után húsz nappal, 
- tíz év után huszonöt nappal, 
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- tizenöt év után harminc nappal, 
- tizennyolc év után negyven nappal, 
- húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. 
A felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik. 
 

9. A munkáltatói jogkör gyakorlója 
A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető, a jelen tájékoztató kibocsátásakor Kiss 
Gyuláné. 
 
Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. 
 
 
Szentendre, _____ év_________ hónap ______ nap 
 
---------------------------------------------------                              --------------------------------------------------
- 
 
 /Munkáltató/ /Munkavállaló/ 
  (a tájékoztatót átvettem) 
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11.számú melléklet 
 

 
Tájékoztató - PEDAGÓGUS 

Az új belépők munkaviszonyának létesítéséhez 
Az 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve (Mt.) 46. §,  A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (Nktv.) vonatkozó rendelkezései alapján. 

 
Név:                                                                  
                                              

10. Iskolai végzettség, munkakörbe tartozó feladatok 
Az Ön munkakörére előírt iskolai végzettség, valamint a munkakörére előírt feladatok a 
mellékelt munkaköri leírásban kerültek meghatározásra. 
 

11. Az irányadó munkarend és napi munkaidő:  
A munkaidő négyhavi munkaidőkeretben kerül megállapításra.  
A munkaidő teljes munkaidő, napi 8 óra, a munkaidőkeretre tekintettel azonban a beosztás 
szerint a napi munkaidő hossza minimum 4 óra és maximum 12 óra között mozoghat.  
A munkaidőkeret kezdési és befejezési időpontjai: 
A munkaidőkeret kezdő időpontjai minden naptári év január 1-je, május 1-je, és szeptember 
1-je; befejező időpontjai április 30, augusztus 31 és december 31.  
A négy hónapos munkaidőkeret időtartamán belül munkába lépő Munkavállalónál az adott 
időszakban érvényes munkaidőkeret időtartama rövidebb, kezdete a munkába lépés napja, 
vége a munkaidő keretet záró hónap utolsó napja. 
A négy hónapos munkaidőkeret időtartamán belül kilépő Munkavállalónál az adott időszakban 
érvényes munkaidőkeret időtartama rövidebb, kezdete a négy hónapos munkaidőkeret kezdő 
hónapjának első napja, vége az utolsó munkában töltött nap. 
 

12. A munkaközi szünet 
A munkaközi szünet időtartama 6 órát meghaladó munkavégzés esetén 20 perc, 9 órát 
meghaladó munkavégzésnél további 25 perc, mely nem része a munkaidőnek. A munkaközi 
szünetet a munkavállaló köteles kivenni, amely a munkavégzés közbeni regenerálódásra, 
étkezésre, stb. szolgál. 
 

13. Az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások 
A munkavállalónak 50% bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek 
megállapodása alapján – szabadidő jár: 
- a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli 
munkaidőben, 
- a munkaidőkereten felül végzett munka esetén. 
A rendkívüli munkavégzés szabadidőben történő megváltása esetén a munkavállalónak az 
alapbér arányos része jár. 
A munkavállalónak a heti pihenőnapon elrendelt rendkívüli munkaidőben 100% bérpótlék jár.  
A bérpótlék 50%, ha a munkavállaló másik heti pihenőnapot kap. 
A szabadidőt vagy a heti pihenőnapot legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban 
ki kell adni. 
 

14. A munkabér elszámolás módja, a munkabér fizetés gyakorisága, a kifizetés napja 
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A munkabérfizetés napja legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10.-ig. A munkabér készpénzben 
/ átutalással (bakszámla szám: …………………-…………………-…………………) egy összegben – utólag 
- kerül kifizetésre a munkavállaló részére.. 
A munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti 
napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. 
 

15. Kollektív szerződés 
A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskolánál Kollektív Szerződés nincs hatályban. 
 

16. A szabadság mértéke, számítás módja, kiadása 
Az alapszabadság mértékének számítása az Nktv. 64§ (2a) bekezdés alapján, a pótszabadság 
számítása pedig a Kjt. 57.§ (3) bekezdése alapján, a szabadság kiadása az Mt. 122-125.§-ban 
foglaltak alapján történik, évközben belépőknél a szabadság időarányosan kerül kiadásra. 

• Az alapszabadság mértéke 21 munkanap. 
• A pótszabadság mértéke 25 munkanap, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a 

munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai 
szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel 
kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg. 

• A munkavállalót a tizenhat évesnél fiatalabb 
- egy gyermeke után kettő, 
- két gyermeke után négy, 
- kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg.  
A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig 
abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 
A szabadság kiadásának időpontját a Munkavállaló kérésének megfelelően a Munkáltató 
határozza meg.  
 

17. A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő meghatározásának szabályai  
A felmondási idő: 30 nap. 
A munkáltató felmondása esetén a munkáltatónál munkaviszonyban töltött  
- három év után öt nappal, 
- öt év után tizenöt nappal, 
- nyolc év után húsz nappal, 
- tíz év után huszonöt nappal, 
- tizenöt év után harminc nappal, 
- tizennyolc év után negyven nappal, 
- húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. 

A felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik. 
 
18. A munkáltatói jogkör gyakorlója 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető, a jelen tájékoztató kibocsátásakor az 
intéményvezető tartós távolléte okán az intézményvezető-helyettes, Horváth Csongor. 
Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. 
Szentendre, 2020. Szeptember 01. 
 
 
---------------------------------------------------                 ------------------------------------------------------ 
 /Munkáltató/ /Munkavállaló/ 
                                                                                      (a tájékoztatót átvettem) 
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12. számú melléklet/Mü 

 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

A Munkaügyi eljárásrendben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 

foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

 

NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


