3. számú melléklet

Munkaszerződés
Létrejött a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az
országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: OGY tv.) 111-112. §ban foglaltak alapján, egyfelől a(z) ………………………………………………………………………
frakcióból,

………………….………………………………………

országgyűlési

képviselő,

(adóazonosító jel:, ……………………………..,), mint munkáltató, másfelől
név:

…………………………………………………………………………….………………………………………

születési név: …………………………………………

neme: nő

férfi

születési hely, idő: .................................................................................................................
anyja neve: ................................................................... ………………………………………………..
állampolgárság: ................................... …………………………………………………………………….
adóazonosító jel: ………………………………………………………………………………………..………..
társadalombiztosítási azonosító jel: .... ……………………………………………………………………..
bank neve, számlaszáma: ………………………………………………………………………………………
lakcím: .................................................................................................................................
telefonszám: …………………………………………., mint munkavállaló az alábbi feltételekkel:
1. A munkáltató 2014 ........................ hó ................ napjától 201... ........................ hó
.............. napjáig terjedő időben foglalkoztatja a munkavállalót heti ………….…... órában.
A munkáltató 3 hónap próbaidőt állapít meg.
2. A munkavállaló munkaköre: .. .........................................................................................
A munkavállalónak feladata teljesítése közben tudomására jutott hivatali titkokat
bizalmasan kell kezelnie.
3. A munkavállaló munkahelye: …………………………………………………………………………….
4. A munkavállaló havi bruttó munkabére: …………….......….. Ft.
A munkavállaló tudomásul veszi, hogy jelen munkaviszony alapján fizetnie kell a
személyi jövedelemadó előleget, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a
munkaerő-piaci járulékot.
A munkabér összege után a munkáltató – az Országgyűlés Hivatala útján –
gondoskodik a személyi jövedelemadó-előleg, az egészségbiztosítási-, a nyugdíj- és a
munkaerő piaci járulék levonásáról, bevallásáról és befizetéséről, valamint a szociális
hozzájárulási adó bevallásáról és befizetéséről.
5. Amennyiben a munkavállaló hatósági vagy bírósági letiltással rendelkezik, arról a
munkaszerződés megkötésével egyidejűleg köteles értesíteni az Országgyűlés Hivatala
Gazdasági Főosztályát.

A határozott idejű munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, vagy azonnali
hatályú felmondással. Az azonnali hatályú felmondást írásban, indoklással kell közölni
az ellenérdekű féllel.
6. Az országgyűlési képviselő mandátumának megszűnésével a jelen szerződés
megszűnik.
7. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az OGY tv. 112. § (5)
bekezdésében foglalt feltételnek – „képviselő közeli hozzátartozója nem
foglalkoztatható képviselő tevékenységét segítő alkalmazottként” – megfelelek.
9. A szerződést érintő adatokban bekövetkezett változásról 8 napon belül írásban az
Országgyűlés Hivatala Gazdasági Főosztályát is tájékoztatni kell.

Kelt: …………………………………….. 2014 ………………….. hó ….… nap

……..……………………………………
Munkáltató
országgyűlési képviselő

………………………………………
Munkavállaló

Szakmai ellenjegyzés:

Közszolgálati Iroda:………………………………………………………….

Pénzügyi ellenjegyzés:

Bér és Társadalombiztosítási Osztály:………..……..……………….

NYILATKOZAT
Kérjük a NAV felé történő adatszolgáltatás pontos kitöltéséhez a nyugdíjas státuszt
megfelelően jelölni szíveskedjék.
Név: ……………………………………………………………………….…………………………………….
Adóazonosító jel: ………………………………………………………….……………………………….
Nyugdíjas törzsszám: ………………………………………..…………………….........................
0. Nem részesül nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban, illetve a 1-11. pontban meghatározott feltételek nem állnak fent.
1.

Korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti életjáradékban
részesül (2008. előtt megállapított volt előrehozott, csökkentett összegű előrehozott
öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes
nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, az
országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló
törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó
öregségi nyugdíjban részesülő személy).

2. Korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti életjáradékban
(2007. után megállapított volt előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi
nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes
nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, az
országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló
törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó
öregségi nyugdíjban részesülő személy), bányászok egészségkárosodási járadékában
részesül.
3. Szolgálati járandóságban részesül (volt szolgálati nyugdíjas, akinek az ellátását 2007.
december 31. utáni időponttól a Hjt., Hszt. alapján állapították meg).
4. Rehabilitációs járadékban részesül [2011. december 31-én hatályos jogszabályok (Rjtv.)].
5.

Komplex felülvizsgálat előtti rehabilitációs ellátásban részesül (volt III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, aki 2011.12.31-éig nem töltötte be az 57.
életévét) [2011. december 31-én hatályos jogszabályok (Tny.36/D§, 36/G§)].

6. Komplex felülvizsgálat előtti rehabilitációs ellátásban részesül (volt egészségkárosodott
személyek szociális járadéka) [2011. december 31-én hatályos jogszabályok (387/2007.
(XII.23.) Kormányrendelet 17.§ e) pontja)].
7.

Rokkantsági ellátásban részesül (volt I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjas, volt III. csoportos rokkantsági nyugdíjas, aki 2011.12.31-éig az 57. életévét
betöltötte, volt rendszeres szociális járadékos, aki 2011.12.31-éig betöltötte az 57. életévét,
volt átmeneti járadékos).

8. Rokkantsági ellátásban részesül (új, komplex utáni).
9. Rehabilitációs ellátásban részesül (új, komplex utáni).
10. Korhatárbetöltött öregségi nyugdíjas [öregségi nyugdíj-korhatárt betöltött öregségi
nyugellátásban részesülő személyek, ideértve a szolgálati nyugdíjasokat és azt a
rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülő személyt is, aki a Tny. 18. §-a
szerinti öregségi nyugdíjkorhatárát már betöltötte.]
11. Nők 40 év jogosultsági idővel megállapított öregségi nyugdíjában részesül.
Budapest, 2014. ……………….. hó …… nap
…………………………………………

