Azonnali hatályú felmondás
Cégnév: _______________________________________________
Részéről
Név: __________________________________________________
Születési hely, idő: _____________________________________
Anyja neve: ____________________________________________
Részére.
My Dear Friend,
Közlöm Önnel, hogy munkaszer ződését azonnali hatállyal megszüntetem.
A fel mondás indoka:
„Lássatok neki valami hasznos munkának” – ahogy Atanazy (elég ebből a névből) idős nénikéj e
mondta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Neki is láttak az egykori hulladékok közül azok, aki k át vészeltek mi ndent – de ők vi szonylag
kevesen voltak. Új , másfaj ta emberek j öttek… De hogy milyenek, azt még megközelítőleg sem
tudta elképzelni senki . De itt már új történet kezdődi k. Egy ember fokozatos megúj hodásának,
fokozatos új j ászületésének története. Ahogy át megy egyi k vi lágból a mási k világba, megismeri
az előtte addi g ismeret len valóságot. Ez új elbeszélés témáj a lehetne - de a mostani itt véget ér.
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. Kérem, hogy a munkakörét,
valami nt a birtokában lévő, a munkáltató által az Ön számára, munkavégzés célj ából áta dott
eszközöket, iratokat - a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló táj ékoztatást is tartalmazó átadás -át vételi j egyzőkönyvvel, adj a át ___________________ munkavállalónak.
Szeretném, ha részlet esen megírná, mi k a tervei a közelj övőre, és min dol gozi k . Fel hívom a
figyel mét arra, hogy j elen döntés ellen az illetékes munkaügyi bíróságon 30 napon belül
munkaügyi j ogvitát kezdeményezhet . Általában ne felej tse el, hogy nagyon j ó barátj a vagyok, és
az is fogok maradni mindig. Írj on.

Kelt: ______________________________, 20__ év _____________ hó __ napján.

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

______________________________
munkavállaló részéről
- saj át kezű aláírás -

