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Jelen Kollektiv SzerzSdes letrejott, figyelemmel az Mt. 276. § rendelkezeseire

egyfelol a PAPST Hungary Kft. (fioktelepe: 2220 Vecses, Matyas u. 1/A.),
mint Kollektiv Szerzodes kotesere jogosult munkaltato (tovabbiakban: munkaltato)

masfelol a Mernokok es Technikusok Szabad Szakszervezete (Budapest, Kerepesi ut 3.),
mint Kollektiv Szerzodes kotesere jogosult szakszervezet (tovabbiakban: MTSZSZ) kozott.

A Kollektiv Szerzodes (tovabbiakban: KSZ) tartalmazza:

a) a Kollektiv Szerzodest koto felek kozotti kapcsolatrendszer szabalyait (a KSZ kotelmi
resze),

b) a munkaltatonal fennallo munkaviszonybol szarmazo jogokat es kotelezettsegeket,
ezek gyakorlasanak illetve teljesitesenek modjat (a KSZ normativ resze).

l.resz

A KOLLEKTJV SZERZODES ALTALANOS RENDELKEZESEI

A KSZ idobeli es szemelyi hatalya, modositasanak szabalyai

1-1

1.) Jelen Kollektiv Szerzodes 2017. Februar 1 napjan lep hatalyba es hatarozatlan idore szol
azzal, hogy a KSZ felmondasanak jogat 3 honapos felmondasi idovel lehet gyakorolni. A
felmondasi ido a felmondas jogat gyakorlo fel altal az uj Kollektiv Szerzodesre vonatkozo
javaslat atadasanak idopontjatol kezdodik. A KSZ-t koto felek a felmondast irasbeli cimzett
jognyilatkozatnak tekintik.

2.) A KSZ szemelyi hatalya kiterjed - az Mt. 208.§ (1)-(2) bekezdesei szerinti vezeto allasu
munkavallaloi kivetelevel - a munkaltato valamennyi munkavallalojara, fuggetlenul attol,
hogy a KSZ-t koto szakszervezetnek tagja-e.

3.) A KSZ-t modositani kell, ha rendelkezesei - az idokozbeni jogszabaly modositasra
tekintettel - jogszabalyba utkoznek.
A KSZ modositasra vonatkozo javaslatat a javaslattevo koteles a masik felnek irasban a
tudomasara hozni. A modosito javaslattal kapcsolatos targyalast a tudomasszerzestol
szamitott 30 napon belul meg kell kezdeni.

4.) A munkaltato a KSZ-t a helyben szokasos modon kozzeteszi.



II. resz

A KOLLEKTlV SZERZODES KOTELMI RESZE

-A munkaltato es a szakszervezet kozotti kapcsolat
alapelvei, a felek egyuttmukodese

2-§

A munkaltato es a szakszervezet kozotti kapcsolat valamennyi formajaban es minden
szintjen az alabbi alapelveknek kell ervenyesulni.
a) A felek egymas jogat es jogos erdeket tiszteletben tartjak.
b) A felek tartozkodnak minden olyan magatartastol, amely a masik felet megilleto jog

ervenyesuleset kizarna vagy akadalyozna, illetve alkalmas lehet arra, hogy a masik fel jo
hirnevet hatranyosan befolyasolja.

c) A felek a jogok gyakorlasa es a kotelezettsegek teljesite-se soran a johiszemuseg es a
tisztesseg kovetelmenyeinek megfeleloen, kolcsonosen egyuttmukodve kotelesek eljarni.

d) A kotelezettseggel terhelt fel koteles mindent megtenni annak erdekeben, hogy a masik
fel jogosultsagahoz idoben hozzajusson, illetoleg jogat idoben es szerzodesszeruen
gyakorolhassa.

e) A felek kozotti kapcsolat rendszeres es folyamatos.
f) A felek torekednek a konfliktusok megelozesere, illetoleg a kialakult konfliktusok bekes

megoldasara.

3-§

A munkaltato - a hatalyos jogszabalyok rendelkezesei szerint - elismeri, elosegiti es
tamogatja a szakszervezeti erdekkepviseleti tevekenyseget.

4-§

A munkaltato a KSZ-t koto szakszervezet reszere targyi es infrastrukturalis tamogatast nyujt
az alabbiak szerint:

Helyiseghasznalat:
a.) Az MTSZSZ jogosult arra, hogy munkaido utan vagy munkaiddben, hetkoznap a

munkaltato kijelolt helyisegeit erdekkepviseleti tevekenyseg celjabol hasznalja. A
munkaltato helyisegeinek hasznalatahoz kapcsoltan biztositott irodabutorok, valamint
szamitogep, nyomtato, telefax, szkenner hasznalata ugyancsak teritesmentes. A
munkaltato a Vecses, Matyas u. 1/a. szam alatti fioktelepen az MTSZSZ reszere
szukseg eseten biztositja targyalo helyiseg hasznalatat. A helyiseg hasznalata -
munkaidoben es munkaidon kivul is - teritesmentes.
A munkaltato a KSZ-t alairo MTSZSZ szamara - az erdekkepviseleti tevekenyseg
folytatasa celjabol - allando, altala kizarolag hasznalt helyiseget biztosit.

b.) A munkaltato az MTSZSZ reszere az a.) pontban megjelolt fioktelepen kizarolagos
hasznalatra zarhato szekrenyt biztosit.



Telefon es internethasznalat:
a.) A munkaltato az MTSZSZ tisztsegviselo reszere, a tisztsegviselo mobiltelefon

hasznalatara havi netto 7.000,- Ft osszeget biztosit.
b.) A munkaltato 1 db kulon erre a celra a cegcsoport-halozatrol lekapcsolt munkahelyi

szamitogepen teritesmentesen engedelyezi az Internet hozzaferest az MTSZSZ
tisztsegviseloi reszere a szakszervezeti erdekkepviseleti tevekenyseg celjara. A
munkaltato a szakszervezeti tagok reszere kuldott email-es informaciok tartalmat
nem vizsgalhatja, azert az MTSZSZ tartozik felelosseggel.

A munkaltato hirdetotablat biztosit a gyar teruleten, ahol az MTSZSZ hirdetmenyei
jelenhetnek meg a szakszervezeti erdekkepviseleti tevekenyseg celjara.

5-§

A munkaltato kotelezettseget vailal arra, hogy az uzemi tanacsnak az Mt. 264.§ es 265.§
alapjan velemenyezesre atadott, a munkavallalok nagyobb csoportjat erinto intezkedese es
szabalyzatok tervezetet egyidejuleg - tajekoztatasul - a KSZ-t koto szakszervezetnek is
megkuldi. E rendelkezes alkalmazasa soran a munkavallalok nagyobb csoportja alatt a
munkavallalok legalabb 10 % - at kell erteni. A munkaltato a szakszervezetet a csoportos
letszamleepitesre vonatkozo donteserol tajekoztatja.

A munkaltato az MTSZSZ reszere a szakszervezetet megilleto munkaido-kedvezmenyt
biztosft az Mt 274.§-ban foglaltaknak megfeleloen.

1.) A szakszervezet az Mt 274.§ alapjan megilleto munkaidoido-kedvezmenyt - az elore nem
lathato, halasztast nem turo es rendkivul indokolt esetet kiveve - legalabb 8 nappal korabban
koteles irasban bejelenteni, megjelb'lve az igeny idotartamat.

2.) A KSZ-t koto felek az 1. pontban megjelolt kivetelnek tekintik kulonosen azt, ha a
rendkivuli eset, mind a munkaltato, mind a szakszervezet reszerol haladektalan intezkedest
tesz szuksegesse. A bejelentes az igenybevetelt megelozoen legalabb 1 munkanappal
korabban irasban kozolheto.

7.§

A munkaltato es a munkaltatonal kepviselettel rendelkezo, kollektiv szerzodes kotesere
jogosult szakszervezet a cegszintu munkaugyi kapcsolatok szervezetekent Erdekegyezteto
Tanacsot (tovabbiakban ET) mukb'dtet. Az ET feladata, hogy a munkaltato es a
munkaltatonal kepviselettel rendelkezo, kollektiv szerzodes kotesere jogosult
szakszervezetek kulon e forumon targyalasokat folytassanak a vallalati szintu munkaugyi
kapcsolatokrol es a munkaltato munkavallaloit erinto atfogo, valamint alapveto jbvedeimi-,
szocialis- es munkaugyi kerdesekrol.

Az ET kereteben tortenik a PAPST Hungary Kft. munkavallaloit erinto kollektiv targyalasok
lebonyolltasa, es annak eredmenyekent a Kollektiv Szerzodesnek, valamint a kollektiv
szerzodes ereju megallapodasoknak a megkotese, illetve modositasa, valamint a ber es
beren kivuli munkavallaloi juttatasokra iranyulo munkaltatoi intezkedesek bevezeteset



megelozo egyezteto targyalasok, illetve a munkakorulmenyekkel kapcsolatos targyalasok
lefolytatasa.

Az ET nem donteshozo szerv, hanem konzultacios forum, de a lefolytatott targyalasok
eredmenyekent a felek megallapodast kothetnek.

Az ET rendes uleset - eltero megallapodas hianyaban - a felek kozotti elozetes egyezteteset
kovetoen naptari evenkent egy alkalommal tartja.

A felek megallapodhatnak rendkivuli ET ules tartasaban. Rendkivuli ules tartasat barmelyik
fel irasban - az indok megjelolesevel - kezdemenyezheti.

Az ET ulesenek osszehivasa, valamint mukodesi felteteleinek biztosttasa a munkaltato
feladata.

III. resz

A KOLLEKTIV SZERZODES NORMATJV RESZE

Munkaviszony

M

1.) A munkaviszony alanyai a Munkaltato es a Munkavallalo.

2.) A munkaviszony munkaszerzodessel jon letre. Az irasban megkotott
munkaszerzodesnek tartalmaznia kell legalabb

- a munkakort,
- az alapbert,
- a munkavegzes helyet,
- a felek nevet, munkaviszony szempontjabol lenyeges adatait,
- a munkaviszony tartamat (hatarozatlan vagy hatarozott ideju),
- a munkaviszony kezdetenek napjat,
- a foglalkoztatas teljes vagy reszmunkaidos jelleget,
- a munkaltatoi jogok gyakorlasara jogosult vezetot.

3.) A munkaszerzodes alapjan a munkavallalo koteles a munkaltato iranyitasa szerint
munkat vegezni, a munkaltato koteles a munkavallalot foglalkoztatni es munkabert
fizetni. A Felek a munkaszerzodesben a munkaviszony kezdetetol szamitott legfeljebb 6
havi probaidot allapithatnak meg.

4.) Az Mt-ben kotelezoen eloirt eseteken tulmenden irasba kell foglaini:
- a tovabbi munkaviszony vagy munkavegzesre iranyulo egyeb jogvi-

szony elozetes bejelenteset,
- a munkaszerzodestol eltero foglalkoztatas elrendeleset (Mt. 53.§),
- a munkavegzes aloli mentesulest, ha az a munkaltato engedelyen

alapszik(Mt. 146.§ (2) bek.)
- a keszenlet, ugyelet elrendeleset (Mt. 110.§),
- rendkivuli munka elrendeleset (Mt. 107.§)



barmilyen jellegu szabadsag kiadasat es igenyleset
- a munkakor atadas-atvetelet,
- a munkaltatoi jogkorgyakorlo valtozasarol szolo ertesitest.

A felek rendkivuli munka frasban torteno elrendelesenek illetve a munkaltatoi jogkorgyakorlo
valtozasarol szolo frasbeli ertesitesnek tekintik, ha azt a munkaltato a helyben szokasos
modon kozzeteszi.

5.) A felek a munkaszerzodest kozos megegyezessel modosithatjak. A munkaszerzodes
modositasara a megkotesere vonatkozo szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni.

6.) A munkaviszony megszunik:
*

- a munkavallalo halalavai
- a munkaltato jogutod nelkuli megszunesevel
- a hatarozott ido lejartaval
- az Mt 36.§ (1) bek. szerinti jogugylet alapjan, ha az atvevo nem az Mt. hatalya ala

tartozik
- torvenyben meghatarozott mas esetekben.

7.) A hatarozatlan ideju munkaviszony megszuntetheto:

- kozos megegyezessel,
- felmondassal,
- azonnali hatalyu felmondassal.

8.) A munkaviszonyt mind a munkaltato, mind a munkavallalo felmondassal megszuntetheti.
A munkaltato irasbeli indokolasa - a tb'rvenyi kivetelektol eltekintve - a jogszeru felmondas
feltetele.

A letszamleepitessel erintett munkavallalok az Mt. 77. §-aban meghatarozott vegkielegitesen
felul

a.) legalabb 10 evi PAPST Hungary Kft. altal jogfolytonosnak elismert munkaviszony
eseten 2 heti

b.) legalabb 15 evi PAPST Hungary Kft. altal jogfolytonosnak elismert munkaviszony
eseten 1 havi

c.) legalabb 20 evi PAPST Hungary Kft. altal jogfolytonosnak elismert munkaviszony
eseten 2 havi

tavolleti dijnak megfelelo osszegu kulon vegkielegitesre is jogosultak.

A fent meghatarozott kulb'n vegkielegitesre a munkavallalo csak abban az esetben jogosult,
ha a munkaviszony felmondasara a munkaltato letszamleepitesre vonatkozo dontese miatt
kerult sor es vegkielegftesre az Mt. szerint is jogosult.

A kulon vegkielegitesre valo jogosultsag szempontjabol nem kell figyelembe venni azt az
egybefuggoen legalabb harminc napot meghalado tartamot, amelyre a munkavallalot
munkaber nem iilette meg.

Nem jar kulon vegkielegites a munkavallalonak, ha az esedekesse valasat megelozo 18
honapon belul vele szemben a KSZ 15.§ szerinti hatranyos jogkovetkezmeny kerult
alkalmazasra.



9.) A munkaltato es a munkavallalo a munkaviszonyt azonnali hatalyu felmondassal
megszuntetheti, ha a masik fel

a) a munkaviszonybol szarmazo lenyeges kotelezettseget szandekosan vagy siilyos
gondatlansaggal jelentos mertekben megszegi, vagy
b) egyebkent olyan magatartast tanusit, amely a munkaviszony fenntartasat lehetetlenne
teszi.

10.) A munkaltato kulonosen az alabbi esetekben elhet azonnali hatalyu felmondassal:

a munkavallalo igazolatlan tavollete eseten,

a munkavallalo ittasan, vagy kabftoszer hatasa alatt munkat vegzett, illetve munkavegzes
celjaboi munkahelyen nem munkara kepes allapotban, ittasan, vagy drog hatasa alatt
jelenik meg,

a munkavallalo az eioirasok szerint kezdemenyezett alkoholszondas vagy drogteszt
vizsgalatot megtagadja,

a munkavallalo bCincselekmenyt, vagy a munkaviszonyaval osszefuggesben
szabalysertest kovet el,

a munkavallalo a munkaltatonak jogszerutlen intezkedessel kart okoz,

a munkavallalo a Munkavedelmi Szabalyzatban eloirt kotelezettsegenek onhibajabol nem
tesz eleget,

a munkavallalo illetektelen szemelynek olyan adatot hoz a tudomasara vagy ahhoz
hozzaferest lehetove tesz, ami minositett adatnak minosul,

a munkavallalo onhibajabol a munkakorehez szukseges tanfolyamon, tovabbkepzesen
nem vesz reszt, illetve az eloirt vizsgakat nem teszi le,

a munkavallalo a munkaltato jo hirnevet sulyosan serto vagy veszelyezteto magatartast
tanusit.

11.) A munkavallalo - az indok megjeiolesevel, irasban - kulonosen az alabbi esetekben
sziintetheti meg azonnali hatallyal munkaviszonyat:

ha a munkaltato az egeszseges es biztonsagos munkavegzes felteteleit irasbeli
felhlvasra sem biztositja (a Munkavedelmi Torveny es a Munkavedelmi Szabalyzat
eloirasai szerint), es a munkavallalo figyelmeztetese eseten is az utasitast fenntartja,

- ha a munkaltatoi utasitas vegrehajtasaval a munkavallalo buncselekmenyt vagy
szabalysertest valositana meg, es a munkaltato a munkavallalo figyelmeztetese eseten is
az utasitast fenntartja,
ha a munkaltatoi utasitas mas szemely eletet, egeszseget kozvetlenul sulyosan
veszelyezteti, es a munkavallalo figyelmeztetese eseten is az utasitast fenntartja.

12.) A munkaviszony megszunese (megszuntetese) eseten a munkavallalo koteles
munkakoret a munkaltato altal kijelolt munkavallalonak, a munkaltato altal meghatarozott
modon es rendben - legkesobb az utolso munkaban toltott napon - irasban atadni. Ennek
felteteleit a munkaltato koteles biztositani.

13.) A munkaltato jogosult a munkavallalot atmenetileg a munkaszerzodestol eltero
munkakorben, munkahelyen vagy mas munkaltatonal foglalkoztatni.

A foglalkoztatas tartama naptari evenkent osszesen a 60 beosztas szerinti munkanapot vagy
480 orat nem haladhatja meg. A munkaszerzodestol eltero foglalkoztatas varhato tartamarol
a munkavallalot tajekoztatni kell.



Munkaszerzodestol eltero foglalkoztatasrol szolo irasos ertesitest

egynapos munkavegzes eseten az elozo napi munkaido befejezese elott legalabb egy
oraval,

tobbnapos munkavegzes eseten minimum 24 oraval

a munkakezdes elott at kell adni a munkavallalonak.

Munkaido

9-§

1.) A teljes napi munkaido nyolc ora.

Az egeszsegre artalmas, vagy fokozottan veszelyes munka eseten az artalmas (veszelyes)
tevekenysegre fordithato ido - ha jogszabaly ennel kisebb merteket nem hataroz meg - napi
(szolgalatonkenti) 6 oral nem haladhatja meg.

A munkaido a munkavegzesre eloirt ido kezdetetol annak befejezeseig tarto idotartam,
amibe be kell szamitani a munkavegzeshez kapcsolodo elokeszito es befejezo tevekenyseg
idotartamat.

2.) A munkakozi szunet a munkaido reszet nem kepezi.

A munkakozi szunet tartamara es kiadasanak szabalyaira az Mt. 103.§-ba foglaltak
iranyadok.

3.) A munkaidokeret: a munkavallalora iranyado kotelezoen teljesitendo havi, legfeljebb eves
munkaido mennyiseg. (kotelezo ora)

A PAPST Hungary Kft-nel eltero rendelkezes hianyaban a munkavallalok hat havi
munkaidokeretben vegzik a feladataikat, a napi munkaido egyenlotlenul is beoszthato, azzal,
hogy a napi munkaido negy oranal rb'videbb, illetve 12 oranal hosszabb nem lehet.

A munkaido-keretben teljesftendo munkaiddt a munkaido tartama,a napi munkaido es az
altalanos munkarend alapulvetelevel kell megallapftani Ennek soran az altalanos munkarend
szerinti munkanapra eso munkaszuneti napokat figyelmen kiviil kell hagyni.

A munkaido-keret vegen a munkaltato koteles a munkavallaloval elszamolni. Az
elszamolasra a munkaltato utasitasaban foglaltak az iranyadok azzal, hogy, ha a munkaido-
keretben foglalkoztatott munkavallalok kotelezo oraja (munkaido-kerete) a munkaltato
mukodesi kb'reben felmerult okbol nem teljesult, a kiesett munkaidore a munkavallalot
alapbere illeti meg.

4.) Munkaido-beosztas: a munkaido-keret felosztasa munkanapokra, valamint az egyes
munkanapokon a munkakezdesi es munkavegzesi idopontok, valamint a munkavegzes
idotartamanak meghatarozasa.

A munkaltatonak a munkavallalokra vonatkozo konkret munkaido beosztast legalabb 7
naptari nappal korabban helyben szokasos modon kell kozoini (ennek elmaradasa eseten az
utolso munkaido-beosztas az iranyado).



A munkavallalo adott napra vonatkozo munkaido beosztasat kivetelesen a gazdalkodasban
vagy mukodesben fennallo okbol negy naptari nappal korabban a munkaltato modosithatja.

5.) A PAPST Hungary Kft-nel alkalmazott munkaido-beosztas szabalyait (munkarend) a
munkaltato hatarozza meg.
A tobbmuszakos munkarendben foglalkoztatott munkavallalok az Mt. szerinti
muszakpotlekra jogosultak.

6.) A szombat ejszakai muszak utan +2.500,- Ft bonuszt (brutto) fizet a munkaltato, a
hetvegi tulora nappali muszakjai utan a bonusz osszege +1.500,- Ft (brutto). Ezen bonuszok
fizeteset es merteket a munkaltato 2017. evre vallalja, a tovabbiakban a bonusz fizeteset es
merteket evente a KSZ-t koto felek a bertargyalasok kereten belul ujratargyaljak.

Rendkiviili munkaido

10.§

1.) Az Mt. 107.§ alkalmazasaban rendkivuli munkaidonek minosul:

- a munkaido-beosztastol eltero munkavegzes,
- a munkaidokereten felul vegzett munka,
- az elszamolasi idoszak alkalmazasa eseten az ennek alapjaul szolgalo heti

munkaidot meghalado munkaido, tovabba
- az ugyelet tartama.

2.) A munkavallalo szamara naptari evenkent 300 ora rendkivuli munkaido rendelheto el. A
rendkivuli munkavegzest az indok megjelolesevel - kiveve az Mt. 108.§ (2) bekezdesben
meghatarozott esetekben - a munkavallalo frasbeli keresere irasban kell elrendelni.

4.) A munkavallalot rendkfvuli munkavegzes eseten az Mt. szerinti berpotlek, vagy - a felek
megallapodasa alapjan - szabadido illeti meg.
A naptari evben a 250 orat meghalado rendkivuli munkaidore, amennyiben az Mt. alapjan
50% berpotlek jar, jelen KSZ alapjan tovabbi 25% - osszesen 75% - berpotlek illeti meg a
munkavallalot.

4.) A rendkivuli munkavegzeskent felmerult idoket az elszamolas szempontjabol kulon kell
nyilvantartani es felmerulesuknek megfelelo jogcimen kell dijazni.

5.) A rendkivuli munkavegzest elsosorban - eltero megallapodas hianyaban - penzben kell
megvaltani.

Szabadsag es betegszabadsag kiadasa

1.)A szabadsagot es a betegszabadsagot - az Mt. 124-126.§-aban foglaltaknak megfeleloen
- a munkaido-beosztas szerinti munkanapokra kell kiadni es elszamolni.



2.) A munkavallalot megilleto eves szabadsagot elsodlegesen az esedekesseg eveben kell
kiadni.
Abban az esetben, ha a munkaltato fontos gazdasagi erdeke indokolja, illetve a munkaltato
mukodeset kozvetlenul es sulyosan erinto ok merul fol a munkavallalot megilleto szabadsag
egynegyedet legkesobb az esedekesseget koveto ev marcius 31-ig jogosult kiadni a
munkaltato.
A munkaltato a munkavallaloval naptari evre kotott irasbeli megallapodas alapjan az Mt.
117.§ szerinti potszabadsagot (eletkor alapjan jaro potszabadsag) az esedekesseg evet
koveto ev vegeig adhatja ki.

3.) A szabadsag kiadasa soran a munkavallalo meltanyos erdekeire figyelemmel kell lenni.
A munkaltato erdekkoreben felmerult okbol keletkezett orahiany potlasara - ha az nem teljes
munkanapot erint - szabadsag nem adhato.

4.) A munkavallalo jogosult a rendelkezesere allo szabadsagresz (7munkanap) 2 reszletben
torteno igenybevetelere.

5.) A szabadsag kiadasanak idopontjara vonatkozo kozlesi kotelezettseget mind a
munkaltato, mind a munkavallalo koteles a szabadsag megkezdeset megelozoen legalabb
net nappal frasban teljesfteni.

6.) A munkavallalot a szabadsag idejere - az Mt. 148 - 152. §- ban meghatarozottak szerint
szamitott - tavolleti dfj illeti meg.

7.) A PAPST Hungary Kft. nyari termelesi szunetet - a szakszervezet elozetes velemenyenek
meghallgatasat kovetoen - rendelhet el. A szakszervezet elozetes velemenyet ugy kell
kikerni, hogy a termelesi sziinet elott legalabb ket hettel a munkavallalok a szukseges
tajekoztatast - a helyben kialakult modon - megkaphassak.

A PAPST Hungary Kft. targyevenkent teli termelesi szunetet tarthat.
Az idoszakra eso munkanapok munkajogi rendezesere a munkaltato szabalyzataba foglaltak
az iranyadok.

Munka dijazasa

12.§

1.) A munkavallalo szamara j^ro munkabert es a KSZ szabalyai szerint 6t megilleto beren
kivuli juttatast - netto 8 000 Ft - havonta utolag a targyhonapot koveto ho 10. napjaig at kell
utalni.
A beren kivuli juttatast a munkaltato 2017. evre vallalja, a tovabbiakban a juttatas modjat es
merteket evente a KSZ-t koto felek a bertargyalasok kereten belul ujratargyaljak.

A ber kifizetes napja az a nap, mikor a munkavallalo szamlajan a havi ber megjelenik.
A munkaber elszamolasra vonatkozo irasbeli tajekoztatot a munkavallalo legkesobb a
targyhonapot koveto 10-ik napig kell, hogy kezhez vegye. Az elszamolasnak olyannak kell
lennie, hogy a munkavallalo annak helyesseget, az esetleges levonasok jogcfmet es
osszegszeruseget ellenorizni tudja.

2.) A munkaberbol levonast eszkd'zolni csak jogszabaly vagy vegrehajthato hatarozat alapjan
- kiveve az Mt. 161§ (2) bekezdesbe foglaltak eseten - lehet.



3.) A PAPST Hungary Kft. munkavallalo alapberet idoberben, teljesitmenyberben vagy ido-
es teljesitmenyberezes egyuttes alkalmazasaval kell megallapitani.
Az aiapber megallapitasa soran a kotelezo legkisebb munkabert a munkaltato koteles
figyelembe venni.
Teljesitmenyber alkalmazasa eseten az Mt. 138.§ rendelkezeseit figyelembe kell venni.
Az alapberre es a teljesitmenyberre vonatkozoan a munkaltato szabalyzataba foglaltak az
iranyadok.

Egyeb juttatasok

13.§

1.) A munkavallalot a KSZ szabalyai alapjan havi netto 8.000,- Ft beren kivuli juttatas illeti
meg felteve, hogy a munkavallalo nines az esedekes targyhonapban 2 munkanapot
meghalado betegszabadsagos vagy tappenzeses allomanyban.

Az elozoekben foglaltaktol elteroen a munkavallalot az adott- targyhoban 2 munkanapot
meghalado betegszabadsaga illetve tappenzes allomanya eseten is megilleti a 8000,- Ft
beren kivuli juttatas, ha a betegszabadsag illetve tappenzes allomany oka igazolt korhazi
tartozkodas, illetve
naptari evente egy alkalommal a targyhonapban a munkavallalo 14 napot meg nem halado
megszakitas nelkuli betegszabadsaga, illetve tappenzes allomanya, ha a targyhonapot
megelozo hat honapban nem volt betegszabadsagon illetve tappenzes allomanyban.

Az adoterhet a munkaltato viseli.

2.) A munkavallalo, a munkaltato altal kulon szabalyzatban meghatarozott feltetelek
teljesulese eseten a szabalyzatban vagy munkaszerzodesben meghatarozott merteku
(osszegu) mozgo berre jogosult.

3.) A munkavallalok munkaba jarasi koltsegteritesere, illetve az utazasi bonuszra -
figyelembe veve a hatalyos jogszabalyokat is - a munkaltatoi utasitasba foglaltak az
iranyadok.

A munkavallalo sajat gepkocsival torteno munkaba jaras koltsegeihez valo munkaltatoi
hozzajarulas, az Szja tv. 25 § (2) bekezdese szerint kerul megteritesre, az ezen tulmeno
terites minden esetben a munkaltato egyeni elbiralasan alapul. A munkaltato merlegeli, hogy
az adott munkavallalo a szerzodeses autobuszokkal vagy menetrendszeru
tomegkozlekedesi eszkozzel a munkaido beosztasat figyelembe veve, tud-e munkaba jarni.
Amennyiben erre nines lehetosege a munkavallalonak, akkor kerulhet sor sajat gepkocsi
hasznalatara. Sajat gepkocsival torteno munkaba jarasra a hatalyos SZJA torveny
adomentes teritesi lehetoseget biztosit. Amennyiben ettol magasabb teritest juttat a
munkaltato (utazasi bonusz), a terites SZJA alapot kepez es mind a munkaltato, mind a
munkavallalo a hatalyos jogszabalyok szerinti jarulekok megfizetesere kbtelezett ezen
osszeg tekinteteben.

A munkaltato 100%-at teriti meg az autobusz illetve vonat berletjegy aranak, ha a
munkavallalo a havi menetjegyet (berlet), valamint a munkaltato nevere es cimere kiallitott -
a berletjegy megvasarlasat igazolo - egyszerusitett szamlat a munkaltatonak a targyhot
kbveto honap 10. napjaig leadja.
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4.) A munkaltato - kulon szabalyzatban meghatarozott munkakorokben, az ott meghatarozott
kihordasi ido figyelembe vetele mellett - a jogszabalyoknak megfelelo vedoruhat es
munkaruhat biztosit.

5.) Az a foallasu munkaviszonnyal rendelkezo munkavallalo, aki szulojet, gyermeket vagy
hazastarsat temetteti el, netto 100,000,- Ft egyosszegu temetesi segelyre jogosult, amely a
temetesi koltseg nevre szolo szamlajanak es a halotti anyakonyvi kivonat masolatanak
egyideju csatolasa alapjan fizetheto ki.

A PAPST Hungary Kft-nel eltoltott szolgalati ido
elismerese

A

14.§

A munkaltato a PAPST Hungary Kft-nel munkaviszonyban eltoltott eveket, ennek soran a
gyakorlatban megszerzett, illetve hasznositott szakmai tapasztalatokat elismeri es dijazza.

A PAPST Hungary Kft-nel munkaviszonnyal rendelkezo munkavallalot gazdasagi evenkent,
a gazdasagi eredmenytol es celeleresetol fuggo egyszeri netto 30.000,- Ft ,jutalomban"
reszesitheti.

A gazdasagi eredmenytol es celeleresetol fuggoen, az alabbi feltetelrendszer szerint valnak
jogosultta a munkavallalok a 2017-18 gazdasagi ev zarasat (2018.03.31) kovetoen,
akik az elszamolas elotti 12 honapban nem voltak tobbet beteg-illetve tappenzes
allomanyban, mint az adott evre a Papst Hungary Kft-re meghatarozott, munkanapokban
kifejezett %-os eel, ami 15 napot jelent a 2017-18 gazdasagi evre:

.
12 honap munkaviszony netto 30.000,- Ft.
9 honapot meghalado, de 12 honapot el nem ero munkaviszony netto 22.500,- Ft.
6 honapot meghalado, de 9 honapot meg nem halado munkaviszony netto 15.000,- Ft.
3 honapot meghalado, de 6 honapot meg nem halado munkaviszony netto 7.500,- Ft.
3 honapot meg nem halado munkaviszony 0,- Ft.
15napfelett 0,-Ft.

Ezenkivul azon munkavallalok, akik az elszamolas idopontjaban 12 honapos aktiv
munkaviszonnyal rendelkeznek cegunknel es nem voltak az elszamolas elotti 12 honapban
beteg- illetve tappenzes allomanyban plusz netto 20. 000,- Ft juttatasban reszesulnek.

Az a munkavallalo, aki a PAPST Hungary Kft-nel megszakitas nelkuli, aktiv (aktiv
letszamban megjeleno)

5 evi munkaviszonnyal rendelkezik, egyszeri netto 30.000, Ft,
10 evi munkaviszonnyal rendelkezik, egyszeri netto 40.000, Ft,
15 evi munkaviszonnyal rendelkezik, egyszeri netto 50.000, Ft,
20 evi munkaviszonnyal rendelkezik, egyszeri netto 60.000, Ft

egyosszegu kifizetesre jogosult.

Ezen egyosszegu kifizetesre azon naptari negyedevet koveto honapban kerul sor, amelyben
a munkavallalo a meghatarozott tartamu munkaviszonnyal rendelkezik es nem all felmondas
alatt.
Az egyosszegu kifizetesre azon munkavallalok jogosultak, akik a meghatarozott tartamu
munkaviszonyt a kollektiv szerzodes hatalyba lepeset kovetoen erik el.
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A munkaltato a gazdasagi eredmenytol es celeleresetol fuggo jutalmat es ezt a kifizetest
sajat dontese szerint SZEP kartyara utalassal, vagy egyeb cafeteria juttatas formajaban is
teljesitheti.

Munkaviszonybol szarmazo kotelezettsegszeges eseten
alkalmazhato hatranyos jogkovetkezmenyek

15.§

Jogkovetkezmenyek a munkavallalo vetkes kotelezettsegszegeseert

Amennyiben a munkavallalo a munkaviszonybol eredo kb'telezettseget vetkesen megszegi,
az Mt. 56.§ alapjan vele szemben a munkaltato a kovetkezo, a kotelezettsegszeges sulyaval
aranyos hatranyos jogkovetkezmenyeket alkalmazhatja:

a) irasbeli megrovas,
b) mas munkakorbe torteno ideiglenes athelyezes legalabb egy, legfeljebb 6t honapra,
c) mozgober vagy berkiegeszitese teljes vagy reszleges megvonasa legalabb egy,

legfeljebb b't honapra,
d) a KSZ 12.§ 1.) pont alapjan a munkavallalot megilleto Erzsebet utalvany vagy mas

helyebe lepo juttatas teljes vagy reszleges megvonasa legalabb egy, legfeljebb b't
honapra.

e) az alapber maximum 20%-oscsokkentese legalabb egy, legfeljebb b't honapra.

A fentiekben szabalyozott b)-e) pontokban meghatarozott jogkovetkezmenyek egymas
mellett is kiszabhatoak.

A vagyoni hatranyt megallapito jogkovetkezmenyek osszessegeben nem haladhatjak meg a
munkavallalo - a jogkbvetkezmeny megallapitasakor iranyado - egyhavi alapbere osszeget.

Hatranyos jogkovetkezmeny nem allapithato meg olyan kotelezettsegszeges miatt, amelyet
a munkaltato a munkaviszony megszuntetesenek indokakent is megjelol.

A munkaltatoi jogkor gyakorloja - vizsgalat szuksegessege eseten a kijelolt vizsgalobiztos - a
munkavallalot meghallgathatja es tovabbi bizonyitasi eljarast foganatosithat.

A jogkovetkezmenyek alkalmazasara a kotelezettsegszego magatartas elkovetesetol
szamitott egy even belul, buncselekmeny eseten a buntethetoseg elevuleseig, a
kotelezettsegszego magatartasrol tortent munkaltatoi jogkorgyakorloi tudomasszerzestol
szamitott 15 napon belul kerulhet sor. A munkaltatoi jogkor gyakorlo akadalyoztatasa eseten
a tavolleteben munkaltatoi jogkor gyakorlasara egyebkent jogosult szemely jarhat el.
A tudomasszerzes akkor all be, ha a jog gyakorlasara feljogositott szemely teljeskoruen
mindazoknak az ismereteknek a birtokaba jut, amelyek alapjan a hatranyos
jogkovetkezmenyek alkalmazhatosagarol, vagyis a kotelezettsegszeges tenyerol, mertekerol,
a munkavallalo vetkessegerol allast tud foglalni.

Vetkes kotelezettsegszeges gyanuja eseten a tudomasszerzes erdekeben - vizsgalobiztos
kijelolese mellett - vizsgalat is lefolytathato, ennek tartama a 15 napos hataridobe nem
szamit be.

A bizonyitasi eljarasrol jegyzokbnyvet kell felvenni.
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A munkavallaio jogi kepviselot vehet igenybe, tovabba kerelmere a munkaltatonal
kepviselettel rendelkezo szakszervezet szamara lehetove kell tenni az eljarasban valo
reszvetelet, illetve kepviseleti joganak gyakorlasat.
A munkaltato, ha a munkavallaio altal elkovetett kotelezettsegszeges kbrulmenyeinek
kivizsgaleisa miatt indokolt, a vizsgalat lefolytatasahoz szukseges, de legfeljebb harminc
napos idotartamra az Mt. 55.§ (2) bekezdes alapjan frasban mentesitheti a munkavallalot a
rendelkezesre allasi es munkavegzesi kotelezettsegenek teljesitese alol.
A vizsgalobiztos a vizsgalat eredmenyerol es a megallapitott tenyallasrol osszefoglalo
irasbeli jelentessel tajekoztatja a munkaltatoi jogkor gyakorlojat.

A hatranyos jogkb'vetkezmennyel jaro intezkedest irasbeli indokolt hatarozatba kell foglalni,
melynek tartalmaznia kell a kiszabott jogkovetkezmenyt, a kotelezettsegszegessel
kapcsolatos megallapitasokat, azok bizonyitekait, a jogorvoslati lehetosegre valo kioktatast,
es azt a tajekoztatast, hogy a kereset benyujtasanak a hatarozat vegrehajtasara halaszto
hatalya van.

A hatarozat kozleset kovetoen a munkavallaio - a kezhezveteltol szamitott 8 napon belul -
frasban egyeztetest kezdemenyezhet. Az egyeztetesnek a keresetinditasra nines halaszto
hatalya.

A hatranyos jogkbvetkezmeny tartamaba nem szamit be az az idotartam, amely alatt az
barmely okbol nem hajthato vegre.

Zaro rendelkezesek

16.§

Jelen Kollektiv Szerzodest a felek, mint akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag irjak
ala.

A Kollektiv Szerzodes az alairas napjan lep hatalyba, a munkaltato a hatalybalepest
kovetoen a helyben szokasos modon a KSZ-t kbzzeteszi.

A KSZ hatalyba lepesevel egyidejuleg a felek kozott letrejott egyuttmukodesi megallapodas
es modositasai, KSZ hatalyu es egyeb megallapodasok hatalyukat vesztik.

A Szerzodest koto felek megallapodnak abban, hogy barmelyik fel jogosult a Kollektiv
Szerzodes barmely rendelkezesenek kozos ertelmezeset irasban - allaspontjanak egyideju
kozlese mellett - kezdemenyezni. A kozos ertelmezesre iranyulo targyalasi ajanlatot egyik fel
sem utasithatja vissza. A kbzzetett kozos ertelmezesek a Kollektiv Szerzodes reszet
kepezik.
A szerzodo felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy a Kollektiv Szerzodest evente
rendszeresen felulvizsgaljak.

Vecses, 2017. januar 31.

Munkaltato:

2220 Vecses, Mcityas u. I/a.
Tel.: 06 29554-100 Fax:0629554-108
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