
MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

az ÚT XI. Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Munkáltató) (székhelye: 
1117 Budapest, Hunyadi János út 14.; cégjegyzékszám: 01-09-262941), képviseletében: mint 
egyedüli tag, azaz Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nevében eljárva dr. 
Hoffmann Tamás polgármester, 

másrészről

Krompaszky András (a továbbiakban: Munkavállaló), (szül. hely: -, szül. idő: -., lakcím: -, anyja 
neve: -, TAJ száma: -, adóazonosító: -, személyi igazolvány száma: -),

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek alapján.

1. Szerződő felek 2011. március hó 31. napján egymással munkaszerződést kötöttek. 

2. Felek  az  1.  pontban  meghatározott  szerződés  4.  pontját  a  Budapest  Főváros  XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott  …./2011. (V.26.) XI. 
ÖK  számú  határozata  alapján,  egyező  akarat-elhatározással  az  alábbiak  szerint 
módosítják:

„4. Díjazás
A Munkavállaló  munkabére  a  személyi  alapbérből  áll.  A Munkavállaló  havi  bruttó  személyi 
alapbére 450. 000.-Ft, azaz négyszázötvenezer magyar forint. 

Az így megállapított alapbérből a Munkáltató levonja a megfelelő kötelező társadalombiztosítási,  
egészségbiztosítási járulékokat és adókat (utóbbiak esetében csak azon adók, amelyek fizetésére a 
Munkáltató kötelezett). A társadalombiztosítási járulékok, adók és egyéb kötelező terhek fizetése 
a magyar jogszabályok szerint történik.

A személyi alapbér kifizetése havonta történik legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. A 
Munkavállaló tudomásul veszi, hogy személyi alapbérének a kifizetése bankátutalással történik az 
általa  megadott  bankszámlára.  A  félreértések  elkerülése  végett  a  Felek  kölcsönösen 
megállapodnak  abban,  hogy  a  Munkavállaló  a  naptári  év  egésze  folyamán  12  havi  fizetésre 
jogosult.

Felek  megállapodnak,  hogy  Munkavállaló  jogosult  éves  célprémiumra,  éves  bruttó  alapbére  
80%  –  ának  mértékéig,  melynek  kifizethetőségéről  a  Budapest  Főváros  XI.  Kerület  Újbuda 
Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága dönt.
Munkáltató  a  Munkavállaló  munkavégzéssel  kapcsolatban  felmerült  költségeinek  fedezésére 
12.000,–Ft/hó  melegétkezési  utalványt,  6.000,–Ft/hó  internet  hozzájárulást,  
30.000,–Ft/hó mobiltelefon költségtérítést fizet, valamint cégautót biztosít.

Felek  megerősítik,  hogy  a  fent  ismertetett  munkabér  a  Munkavállaló  teljes  díjazása,  mely  a  
Munkavállalónak  a  Munkaszerződés  alapján  teljesített  munkájáért  jár,  továbbá  a  rendkívüli 
munkaidőben történt munkavégzésért (Mt. 147 -149. §) ellenérték nem illeti meg (Mt. 192. § (2)  
bekezdés). „
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3. Felek kijelentik, hogy a munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

Szerződő felek  jelen megállapodást  –  átolvasás  és értelmezés  után – mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2011. május 27.

…………………………………… …………………………………..
     Munkáltató       Munkavállaló

Ellenjegyzem:
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