
Munkaszerződés 

Amely létrejött egyrészről a .................................................... (a munkáltató megnevezése) 

székhelye/lakhelye: ............................................................................................................ 

cégjegyzéket vezető bíróság: .............................................................................................. 

cégjegyzékszáma: .............................................................................................................. 

adószáma: ......................................................................................................................... 

képviseli: ........................................................................................................................... 

mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), 

másrészről .......................................................................... (a munkavállaló megnevezése) 

leánykori neve: .................................................................................................................. 

anyja neve: ........................................................................................................................ 

lakhelye: ............................................................................................................................ 

születési hely és idő: ........................................................................................................... 

TAJ-száma: ....................................................................................................................... 

adóazonosító száma: .......................................................................................................... 

bankszámlaszáma: .............................................................................................................. 

mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételek szerint: 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót ........ év ........ hó 

...... napjától kezdődő határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja a 

jelen munkaszerződésben foglaltak szerint. 

2. A Munkavállaló munkaköre: ................................................................................................. 

3. A Munkavállaló alapbére havi bruttó ............................................................................... Ft. 

A Munkáltató a Munkavállaló munkabérét a jelen munkaszerződésben megjelölt 

bankszámlára történő átutalással / készpénzben 1 köteles megfizetni. 

4. A Munkavállaló munkahelye.2 .............................................................................................. 

/ változó.3, .............................................................................................................................. 

A Munkavállaló első beosztási helye: ...................................................................................4 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót az általános 

teljes napi munkaidőben foglalkoztatja. A Munkavállaló munkaideje napi 8 óra. 

6. Szerződő felek háromhavi** próbaidőt kötnek ki. Tudomással bírnak arról, hogy a 

próbaidő alatt bármelyik fél jogosult a munkaviszony indokolás nélküli, azonnali hatályú 

felmondással történő megszüntetésére. 

 
1 A nem kívánt rész törlendő. 
2 Állandó munkahely esetén ki kell tölteni. Pl.: a munkáltató székhelye, vagy ...... alatti telephelye, stb. 
3 Változó munkahely esetén ki kell tölteni, megjelölve a változó munkahely körét. Pl.: a munkáltató ... megyében 

található üzletei, v. a munkáltató magyarországi telephelyei, stb. 
4 A nem kívánt rész törlendő! 
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7. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót arról, hogy személyes adatait a 

munkaviszonyból eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítése 

érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. 

évi CXII. tv. rendelkezései szerint kezeli. A Munkáltató a Munkavállalóra vonatkozó tényt, 

adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben, vagy a 

Munkavállaló hozzájárulása alapján közölhet. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót 

arról, hogy a munkabér-fizetéssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 

személyes adatait a ................ 5 részére átadja.  

8. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen munkaszerződés megkötésével 

egyidejűleg a Munkáltató átadta a Munkavállaló részére a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. tv. 46. § (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatást. 

9. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései az irányadóak. 

10. Szerződő felek a jelen munkaszerződést elolvasást követően mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

Kelt, .............................., ........................................... 

..................................................... .................................................... 

Munkáltató Munkavállaló 

A munkaszerződés 1 példányát a mai napon átvetten. 

Kelt, .............................., ........................................... 

...........................................  

Munkavállaló aláírása 

* Pl. bérszámfejtést végző cég, könyvelő iroda. Szükség esetén törlendő 

** A próbaidő tartama legfeljebb három hónap, kollektív szerződés rendelkezése alapján 

legfeljebb hat hónap lehet. 

 

 
5 Pl. bérszámfejtő cég, könyvelő iroda. A dőlt betűs rész, ha nem szükséges törlendő. 
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