Azonnali hatályú felmondás
Cégnév: _______________________________________________
Részéről
Név: _________________________________________________
Születési hely, idő: _____________________________________
Anyja neve: ___________________________________________
Részére.
Elérkeztem utazásom célj ához. Közlöm Önnel, hogy munkaszer ződését azonnali hatállyal
megszüntetem. A magammal hozott értékpapírokat nagyon j ó árfolyamon si került beváltanom, és
így hamarosan új birtokra leltem itthon. Segítő és tanácsadó , haj lott korú, özvegy barátném
olyan hálás volt a pénzért, amit küldtem neki, hogy örömmel állt az al kal mazásomba. Én pedi g
telj esen megbí ztam benne, mert tudtam, hogy a dol gai m az ő irányítása alatt j ó kezekben vannak.
Ahogy egykor, úgy most is nagyon ör ültem e makulátlan tisztességű úrhöl gy társaságának.
A fel mondás indoka:
Úgy döntöttem, hogy ha módj át találom, megválok brazíliai ültetvényemtől.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Intézkedtem, hogy az Önnek j áró munkabér, egyéb j uttatás, valami nt a ki nem vett
szabadságának pénzbeli megváltása, mai napon kifi zetésre kerülj ön, és a munkaviszony
megszűnése esetén ki állítandó iratokat a mai napon megkapj a. E célból írtam öreg lisszaboni
barátomnak, és ő megvételre aj ánlotta az ültetvényt a két brazíliai kereskedőnek, egykori
meghatal mazottai m fiainak.
Kérem, hogy a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által az Ön számára,
munkavégzés célj ából átadott eszközöket, i ratokat - a fol yamatban lévő ügyek állásár ól szóló
táj ékoztatást is tartalmazó - átadás -átvételi j egyzőkönyvvel, adj a át ___________________
munkavállalónak. Nem gondoltam volna, hogy öntől is el fogok búcsúzni, mi kor ettől a kedves
helytől veszek búcsút. Örülök mégis, hogy í gy történik.
Felhívom a fi gyel mét arra, hogy j elen döntés ellen az i lletékes munkaügyi bíróságon 30 napon
belül munkaügyi j ogvi tát kezdeményezhet.
Isten áldj a hát, Isten bocsánata kísérj e!
Kelt: ______________________________, 20__ év _____________ hó __ napján.

Tisztelettel:

______________________________
munkáltató részéről
- cégszerű aláírás A fel mondást át vettem:

______________________________
munkavállaló részéről
- saj át kezű aláírás -

