
M U N KASZE RZO D ES 
MUIMKAERO KOLCSONZESRE 
MUNKAUGYI KOZPONT NYILVANTARTASI SZAM: 20777-1/2009-5100-654 
amely letrejbtt egyreszrol a Work Way Kft. (szekhely : 1135 Budapest, Robert Karoly krt. 82-84., 
bejegyezve a Fovarosi Birosag mint Cegbfrosag altal 01-09-884724. cegjegyzekszamon, 
nyilvantartasba veteli szam: 20777-1/2009-5100-654), tovabbiakban mint munkaltato vagy 
kblcsbnbeado, kepviseleteben, a munkaltatoi jogkbr gyakorlasaval megbizott vezeto, masreszrol 
XXX 
orvosi vizsgalat ervenyessege lejar: 2011.11.26, 
tovabbiakban mint munkavallalo kozott az alabbi feltetelekkel: 
1. Alkalmazas 

1.1 A felek megallapodnak abban, hogy jelen munkaszerzodes alapjan munkaviszonyt letesftenek, 
mely munkaero - kb'lcsonzes celjabol jbn letre. 
1.2 A munkaltato a munkavallalot 2010.12.01. napjatol hatarozatlan idore, 
Raktaros munkakbrben alkalmazza. A munkakbr reszletezese a jelen szerzodes mellekletet 

kepezo munkakbri leirasban talalhato. 
1.3 A munkavallaloval szemben a munkaltatoi jogokat (e tekintetben a munkaviszony letesitese, 
megszuntetese, a munkaszerzodes modosftasa) a munkaltato kepviseloje, az iigyvezeto, illetve az 
altala, vagy a taggyules altal irasban megbizott szemely gyakorolja. A munkavegzes idotartama 
alatt a kblcsbnvevo minosul munkaltatonak 
- a munkavallalo munkavedelmere, 
- a nok, a fiatal munkavallalok, a megvaltozott munkakepesseguek foglalkoztatasara, 
- az egyenlo banasmod kbvetelmenyere, 
- a munkavegzesre, 
- a munkakbr atadas-atvetelere, 
- a munkaidore es pihenoidore, illetve ezek nyilvantartasara vonatkozo szabalyok betartasa, 
- a termeszetbeni munkaber, valamint a kbzvetlenul adott szocialis juttatas biztositasa 
tekinteteben. 
1.4 A munkavallalora a kblcsbnvevonel iranyado munkarendre, munkaidore, pihenoidore 
vonatkozo rendelkezeseket kell alkalmazni. 
1.5 A munkakbr ellatasahoz szukseges minden informaciot a munkaltato es a kblcsbnvevo a belso 
szabalyzataiban teszi kbzze, ezek ismerete a munkavallalo szamara kbtelezo. 
Munkavallalo feladatat es jogkbret a Munka Tbrvenykbnyve, a kblcsbnvevo utasitasai, tovabba a 
munkaltatonal/ kblcsbnvevonel mindenkor hatalyban levo belso szabalyzatok es a munkavallalo 
reszere adott belso utasitasok, ill. a munkaltato, vagy az altala kijelblt szemely egyedi utasitasai 
hatarozzak meg. 
A munkavallalo felelos a munkakbrehez tartozo valamennyi feladat es kbtelezettseg ellatasaert a 
munkakbrevel jaro feladatok vegrehajtasaert. 
A munkaltato es a munkavallalo egybehangzoan kijelentik, hogy a munkaltato a munkaszerzodes 
megkbteset megelozoen ismertette a munkavallaloval a munkakbrebe tartozo feladatokat. 
1.6 A munkavallalo a munkakbret legjobb kepessegei es tudasa szerint, a munkaltato es a 
kblcsbnvevo erdekeinek szem elott tartasaval kbteles ellatni. 
1.7 Amennyiben a munkavallalo munkaba allasat elore nem lathato ok akadalyozza, errol a 

munkaltatot haladektalanul - legkesobb 3 napon belul - koteles ertesiteni. Kozb'lni kell az 
akadalyoztatas okat, a tavolmaradas varhato idotartamat. Ennek elmaradasa eseten a 
munkavallalo koteles megterfteni a munkaltatonak okozott kart. A bejelentesi kotelezettseg a 
munkavallalot akkor is terheli, ha betegszabadsagot vesz igenybe, vagy keresokeptelen 
allomanyba kerul. 
1.8 A felek 3 honap probaidot kotnek ki, mely ido alatt barmely fel a munkaviszonyt azonnali 
hatailyal megszuntetheti, 
1.9 A felek a jelen szerzodes megkbtese elott kblcsbnbsen tajekoztattak egymast minden, a 
munkaviszony letesiteset befolyasolo lenyeges kbrulmenyrol, es kijelentik, hogy nines 
tudomasuk 
olyan tenyrol, amely a szerzodes alairasat gatolna. 
2. A munkavallalo munkaideje 
2.1 A rnunkavailalo munkaideje heti 40 6ra, teljes munkaido (napi 8 ora). 
2.2 A munkavallalot a Munka Torvenykonyve alapjan eves rendes fizetett szabadsag illeti 
meg, 



amely alap- es potszabadsagbol all. 
3. A munkavallalo dijazasa 

3.1 A munkavallalo szemelyi alapbere brutto 73500 Ft/ho, azaz hetvenharom-ezerotszaz 
forint 
havonta. 
3.2. A munkaltato a munkavallalo reszere, a probaido elso honapjat kiveve, a szemelyi 
alapberen 
felul a rendkfvuli munkavegzes ellenertekekent atalanydijat fizet, melynek merteke havi 
15.000,- 
Ft azaz tizenotezer forint, a ledolgozott ido aranyaban. 
3.3 A berfizetes napja legkesobb a targyhot koveto honap 10. napja. 
3.4 A munkaltato a munkavallalo reszere a szemelyi alapberen felul a mindenkor hatalyos 
jogszabalyoknak megfelelo beren kivuli juttatasokat adhat, amelyek osszetetelet, fajtajat es 
osszeget a munkaltato jogosult meghatarozni valamint modositani. 
A jelen munkaszerzodes megkotesekor es fennallasa alatt ervenyes, a munkavallalora 
vonatkozo 
beren kivuli juttatasok fajtajarol, es osszegerol a munkaltato ktilbn frasbeli tajekoztatot ad at 
a 
munkavallalo reszere. 
3.5 A munkaltato a munkavallalo megbizasa alapjan munkaberet bankszamlajara atutalja. 
3.6 A munkaltato a munkavallalonak munkabererol havonta reszletes elszamolast ad. 
3.7 A munkavallalo a munkabere nagysaganak megfeleloen nyilatkozik a munkaltato fele a 
targyevi adojovafrasi igenyerol, amelyet a munkaltato a munkavallalo utan fizetendo 
kozterhek 
megallapitasakor jogosult figyelembe venni. A munkavallalo ezen igenyet koteles a 
belepestol 
szamitott 30 napon belul, vagy targyevfordulonal januar 31-ig kitbltve leadni a 
munkaltatojanal, 
valamint tudomasul venni, hogy ezen nyilatkozata a szemelyi jovedelemadorol szolo 1995. 
evi 
CXVII. torveny 33. §-a ertelmeben az egesz targyevre szol. 
4. A munkavegzes helye 
A munkavallalo alkalmazasa valtozo munkahelyre szol, a foglalkoztatoi tajekoztatoban 
foglaltak 
szerint. A munkaltato kozponti telephelye: 1135 Budapest, Robert Karoly korut 82-84. szam. 
5. Bizalmas informaciok, titoktartasi kotelezettseg 
5.1 A munkavallalo a munkahelyen es azon kivul is a munkaltato/kolcsonvevo erdekeinek 
megfelelo magatartast koteles tanusitani. Ezzel ellentetes magatartasnak tekintik a felek 
kulonosen: 
• a munkaltatonal/kolcsbnvevonel szerzett ismeretek, uzleti kapcsolatok barmilyen formaban, 
nem a munkaltato javara torteno felhasznalasat, a munkaltato tevekenysegere vonatkozo 
barmely adat, informacio, dokumentum, okmany illetektelen harmadik fel szamara torteno 
kiszolgaltatasat vagy ezek megszerzeseben valo segftsegnyujtast, kiveve ha ehhez a 
munkaltato elozetesen hozzajarul, vagy nyilvanossagra hozta; 
• a munkaltato/kblcsbnvevo jo hirnevet, hitelkepesseget serto vagy veszelyezteto tenyek 
allitasat, hireszteleset, illetve egyeb modem, mas munkaltatokkal tbrteno osszejatszast; 
• az Mt. 103. § (3). bekezdese szerinti uzleti titok megserteset. 
5.2 A felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzodes tartalmat harmadik szemellyel nem 
kb'zlik, 
kiveve a munkaltato azon munkavallaloit, akiknek munkakori kotelezettseguk a 
munkaszerzodes 
ismerete. 
5.3 A felek megallapodnak abban, hogy a munkavallalo a munkaviszonya barmely okbol 
torteno 
megszunesekor, illetve azt kbvetoen is tiszteletben tartja a jelen munkaltato/kolcsonvevo 



gazdasagi erdekeit. Igy nem hasznalja fel azokat az informaciokat, adatokat, amelyeket a 
jelen 
munkaltatonal vegzett munkaja soran ismert meg. 
5.4 A munkavallalo kotelezettseget vallal arra, hogy munkaviszonyanak megsziinese eseten 
a 
birtokaban levo, es a munkaltato/kolcsonvevo tulajdonat kepezo iratokat, dokumentumokat, 
nyomtatvanyokat, elszamolasra atvett eszkozb'ket munkaltatonak kilepesekor 
visszaszolgaltatja. 
6. Munkaviszony megsziintetese 
6.1 A kolcsonzes celjabol letesitett munkaviszony megszuntetheto: 
a) kozos megegyezessel, 
b) felmondassal, 
c) azonnali hatalyu felmondassal, 
d) azonnali hatallyal a probaido alatt. 

A munkaviszony megsziintetesere iranyulo nyilatkozatot irasba kell foglalni. 
6.2 A hatarozatlan idotartamu munkaviszonyt felmondassal mind a kolcsonbeado, mind a 
munkavallalo megszuntetheti. 
A kolcsonbeado felmondassal akkor szuntetheti meg a munkaviszonyt, ha 
a) a munkavallalo nem vegzi megfeleloen a munkajat, 
b) a munkavallalo munkakori feladatainak ellatasara alkalmatlan, 
c) a kolcsonbeado harminc napon belul nem tudta biztositani a munkavallalo megfelelo 
foglalkoztatasat, vagy 
d) a megszCintetesre a kolcsonbeado mCikodesevel osszefuggo okbol kerul sor. 
A felmondasi ido merteke tizenot nap. Ha a munkaviszony idotartama eleri a 
haromszazhatvanot 
napot, a felmondasi ido merteke harminc napra emelkedik. 
A kolcsonbeado altal kozolt felmondas eseten a felmondasi ido tartama alatt a munkavallalo 
nem 
mentesiil a munkavegzesi kotelezettsege alol. 
6.3 A hatarozott es a hatarozatlan idotartamu munkaviszonyt azonnali hatalyu felmondassal 
mind 
a kolcsonbeado, mind a munkavallalo megszuntetheti. 
A munkavallalo akkor szuntetheti meg azonnali hatalyu felmondassal a munkaviszonyt, ha a 
kolcsonbeado vagy a kolcsonvevo sulyosan megszegte a munkaviszonyra vagy a 
foglalkoztatasra 
vonatkozo szabalyokat, illetve megallapodast. 
A kolcsonbeado akkor szuntetheti meg azonnali hatalyu felmondassal a munkaviszonyt, ha a 
munkavallalo a munkaviszonybol eredo lenyeges kotelezettsegeit vetkesen megszegi. 
A felek a Munka Torvenykonyve alapjan rendkivuli felmondasi oknak tekintik kulonosen: 
• a munkaltato/kolcsonvevo serelmere elkovetett buncselekmenyt; 
• a munkaltato/kolcsonvevo gazdasagi erdekeinek veszelyezteteset, megserteset, kulb'nos 
tekintettel a jelen szerzodes 5. pontjaban foglaltakra; 
• harom nap igazolatlan tavolletet, mulasztast, ha azt a munkavallalo a kesobbiek soran 
igazolni 
nem tudja; 
• a munkaltato utasitasainak szandekos megszegeset; 
• munka es tuzvedelmi szabalyok, a munkahelyi rend szandekos, vagy sulyosan gondatlan 
megszegese; 
• ha a munkavallalo a munkaviszonybol szarmazo lenyeges kotelezettseget irasbeli 
felszolftas 
ellenere ismetelten, vagy folyamatosan megszegi. 
7. Felelossegi szabalyok 
7.1 Amennyiben a munkavallalo jelen pontban foglalt kbtelezettsegeit megszegi, a 
munkaltato/kblcsbnvevo ezzel osszefuggesben keletkezett karat - amennyiben az a 
munkavallalo 



munkaviszonyabol eredo kbtelezettsegenek vetkes megszegesevel kapcsolatban 
kbvetkezett be - 
az Mt. 166. §-a, egyeb esetben a polgari jog szabalyai alapjan kbvetelheti. 
7.2 A munkavallalo tudomasul veszi, hogy vetkessegere tekintet nelkul a teljes kart kb'teles 
megterfteni a visszaszolgaltatasi vagy elszamolasi kbtelezettseggel atvett olyan dolgokban 
bekbvetkezett hiany eseten, amelyeket allandoan orizetben tart, kizarolagosan hasznal vagy 
kezel. 
A munkavallalot a fenti teljes anyagi felelosseg csak akkor terheli, ha a dolgot jegyzek vagy 
elismerveny alapjan vette at. A penztarost, a penzkezelot vagy ertekkezelot e nelkul is terheli 
a 
felelosseg az altala kezelt penz, ertekpapir es egyeb ertektargy tekinteteben. 
8. Zaro es vegyes rendelkezesek 
8.1 A munkavallalo koteles a munkaltatojanak bejelenteni, ha a munkaviszonyanak 
fennallasa 
alatt tovabbi munkaviszonyt vagy megbizasi, (vallalkozasi) jogviszonyt letesit, illetve jelen 
munkaszerzodes megkotesekor ervenyes ilyen szerzodese van. A munkaltato a jogviszony 
letesfteset megtilthatja, illetve munkavallalot a jogviszony megszuntetesere kbtelezheti, ha a 
munkaviszony fennallasa alatt a munkavallalo olyan magatartast tanusit, amellyel a 
munkaltato 
jogos gazdasagi erdekeit veszelyezteti. 
8.2 A munkavallalo koteles a munkajaval kapcsolatos elofrasokat ismerni, es ezeket 
betartani. 
8.3 A szerzodes nem szabalyozott kerdeseiben a Munka Tb'rvenykbnyve es a Polgari 
Tbrvenykbnyv 
rendelkezesei az iranyadoak. 
8.4 A munkaltato a szerzodeskbteskor a munkavallalo reszere atadta a Munka 
Tbrvenykbnyveben 
eloirt Tajekoztatasokat, a munkavallalo kijelenti, hogy a munkaltato tajekoztatta a Munka 
Tbrvenykbnyv 193/H. § (3) es (6) bekezdesben felsorolt feltetelekrol. 
8.5 Jelen munkaszerzodes kizarolag irasban, a felek egyezo akarataval modosithato, vagy 
egeszitheto ki. 
8.6 A munkaltato kollektfv szerzodes hatalya ala nem tartozik. 
A felek kijelentik, hogy a szerzb'desben foglaltakat megertettek, es mint akaratukkal 
mindenben 
megegyezot irjak ala. 
Kelt.: Budapest, 2010.11.26. 
Adoszam: 14012516-2-41 
Cogj. sz.: 01-09-884724 

munk^ltatoijogkbrL-gya'korlo munkavallalo 
melleklet: 
• munkakbri leiras 
• foglalkoztatoi tajekoztato 
• Munka Tbrvenykbnyve szerinti tajekoztato 

TAJEKOZTATO 
XXX Raktaros 
Targy: TAJEKOZTATAs a munkaviszonybol eredo alapveto jogokrol es kotelezettsegekrol 
A Munka Torvenykonyverol szolo 1992. evi XXII. tv. (a tovabbiakban: Munka tv.) 193/H.§ (3) 
bekezdese, valamint a 193/H.§ (1) bekezdes alapjan, a munkaszerzodes megkotesekor a 
munkaltato szobeli tajekoztatast adott Onnek a munkaviszonybol eredo alapveto jogokrol es 
kotelezettsegekrol. A Munka tv. 193/H.§ (6) bekezdesenek rendelkezesere figyelemmel a 
tajekoztatast ezuton irasban is kb'zlom Onnel. 
1. A kolcsonvevo cegnel iranyado munkarend: 

Munkaltato a munkavallalot teljes munkaidoben foglalkoztatja, kethavi munkaido-keretben. 



Munkaido keret kezdo idopontja kethavi munkaidokeret eseten: a targyevben minden 
paratlan 
szamu honap elso napjan 00:00 ora, befejezo idopontja: a munkaidokeret kezdetet jelento 
honapot koveto honap utolso napjan 24:00 ora. 
Toredekhonapok eseten a munkaidokeret szamitasa aranyositassal tortenik. 
A munkaido a munkanapokra egyenlotlenul is beoszthato, valtozo munkaidokezdes mellett. 
A 
munkaido beosztast legalabb egy hettel elobb, legalabb egy hetre vonatkozoan irasban 
megkapja 
a munkavallalo. 
2. A munkaba lepes napja: A munkaszerzodes 1.2 pontjaban meghatarozott ido. 
3. A rendes szabadsag merteke: A Mt.l31.§. alapjan megallapitva 2 nap szabadsag illeti 
meg. 
4. Az adojovafras ervenyesfteserol szolo nyilatkozat modositasa: Amennyiben e 

nyilatkozaton a munkaltato, vagy a munkavallalo kezdemenyezesere valtoztatast kell 
eszkozolni, a 
kezdemenyezo fel koteles ezt a masik fel reszere 30 nappal elobb jelezni, valamint az ezzel 
kapcsolatos koltsegeket vallalni. 

Munkakori leiras 
Raktaros 
Munkaltato ceg: Kolcsonvevo megnevezese: 
Work Way Kft. Bardi Auto ZRt. 
Szekhely: 1134 Budapest, Telephely: 1083 Budapest, 
Robert Karoly krt. 82-84. Orczy ut 44-46. 
Munkavallalo neve: Som Gergely 
A MUNKAVEGZES SZABALYAI 

A munkaltato kb'teles a munkavallalonak a munkavegzeshez szukseges felteteleket 
biztosftani. A munkavallalo munkajat kepessegei teljes kifejtesevel, a munkaltato 
erdekeinek szem elott tartasaval, a munkakori lefrasban foglaltak szerint tartozik 
elvegezni. Kulb'nb'sen koteles: 
o A munkaidot pontosan betartani. 
o A munkaido kezdetetol, annak vegeig munkara kepes allapotban ellatni 
tevekenyseget. 
o Alkohol es kabftoszer fogyasztasa a legkisebb mertekben is tiltott. 
o A vasarlokkal udvariasan es segftokeszen viselkedni. 
o A penzkezelesi szabalyokat betartani. 
o Az elofrt forma, munkaruha, illetve vedoruhat viselni. 
o A rea bfzott vagyontargyakat maradektalanul megorzi. 
MUNKAKORI LEIRAS 
Munkakbr: aruosszekeszfto raktaros 
Foglalkoztatoi jogot gyakorolja: Kereskedelmi igazgato 
Szervezeti egysege: Bardi Auto ZRt. Kozponti telephelye 
Kozvetlen felettese: Raktarvezeto 
Nem kozvetlen felettesek: Kozponti kirendeltseg vezeto 
Kozvetlen alarendelt kollegak: Nines 
Helyettesft: masik raktaros kollegat, hianyzas eseten. 
Helyettesiti: belso raktaros vagy pultnal dolgozo munkatarsa. 
Legfontosabb szakmai feladatok: 
> Az ala tartozo raktari sorokkal kapcsolatban a Minosegiranyftasi kezikonyv pontjai 
szerinti kovetelmenyek vegrehajtasa es betartasa. 
> A Bardi Auto ZRt. tulajdonat ovja es megfeleloen kezeli. 



A raktarosok feladatai az atvetel soran: 
> A beerkezett import aru gyujtocsomagolasbol valo kitarolasa. 
> A gyu'jto csomagolasbol kitarolt cikkek vizualis ellenorzese, serulesmentesseg 
szempontjabol, a serult cikkek jelzese, bemutatasa az import reszleg 
raktarvezetojenek. 
> Cikkszamonkenti mennyisegi ellenorzes, ezek megadasa a raktarvezetonek. 
> A cikkek ontapados korcfmkezese, - a raktarvezeto utasftasainak megfeleloen. 
> Szukseges esetben a cikkek vonalkodos cfmkezese, az utasftasnak megfeleloen, 
vonalkodos cimke hiany, illetve maradek eseten visszajelzes a raktarvezetonek. 
> A fentiek megtortente utan a cikkek raktari polcokra, illetve (tartalek raktarba) 
szallftasa a belso raktarba utmutatas, valamint a FIFO elv lehetoseg szerinti 
betartasa alapjan. 
> A cikkek raktari polcokra valo elhelyezesenel a belso raktarban dolgozok 
figyelembe veszik a raktari polcokon feltiintetett maximalis terhelhetoseget. 
> A beerkezo aruk csomagoloanyagainak (Kartondobozok, gyujtocsomagolasok, 
faladak stb.) csomaqolasi utasftas szerinti kezelese. 
> A raktarozasi rend kidolgozasa, fejlesztese, a kb'zlekedo folyosok kialakftasa 
raktarvezeto koordinalasaval. 

Felelős: 

> A csomagolasi utasitas betartasaert es ennek elmulasztasa eseten a kovetkezett 
karokert. 
> Az aruatvetelkor torteno esetleges karokozasert. 
> Az atvetelkor a darabszamok pontos helyes megallapitasaert. 
Helyettesit: masik raktaros kollegat, hianyzas eseten. 
Helyettesiti: belso raktaros vagy pultnal dolgozo munkatarsa. 
A munkakor betoltesevel kapcsolatos kovetelmenyek: 
> Alapfoku szamitogepes ismeretek 
> 8 altalanos 
A fenti munkakori lefrast megismertem, annak egy peldanyat atvettem. Tudomasul 
veszem, hogy a munkavegzes soran koteles vagyok betartani a 
munkaszerzodesemben 
es a Bardi Auto ZRt. belso szabalyzataiban foglalt eloirasokat. 

Budapest 2010.11.26. 

FOGLALKOZTATOITAJEKOZTATO 

A Munka Tortvenykonyvenek 193/H § (3) es (6) bekezdese alapjan 
A kolcsonvevo neve: Bardi Auto ZRt. 
Cegjegyzekszama: 01 10 043352 
Szekhelye: 1089 Budapest, Orczy ut 46. 
MMuunnkkaavveegazzeess nheelivyee-. O1r0S8z9a gBoudsaaPn eas tB' 
Oarrdczi VA uutto 4 6Z-Rt. kirendeltsegein 
A kolcsonvevonel a munkavallalo vonatkozasaban a munkaltatoi 
jogkort 
gyakorlo szerv vagy szemely: 
Pete Csaba kirendeltseg-vezeto 
A munkaba jaras feltetelei: 



Utazasi koltsegterites a mindenkor ervenyben levo jogszabaly merteke 
szerint. 
A munkarendre vonatkozo szabalyok: 
Munkakor: Aruosszekeszfto raktaros 
Munkaidokeret: 2 havi 
Munkarend: 
Muszakok: 1 muszakos 
Munkaido beosztas: egyenlo 
A munkakor betoltesehez szukseges specialis felteteleket a munkakori 
lefras 
tartalmazza. 
Budapest, 2010.11.26. 


