Azonnali hatályú felmondás
Cégnév: _______________________________________________
Részéről
Név: __________________________________________________
Születési hely, idő: _____________________________________
Anyja neve: ____________________________________________
Részére.
Közlöm Önnel, hogy munkaszer ződését azonnali hatállyal megszüntetem.
A fel mondás indoka:
Mit csinálok tehát? Nem arról van szó, hogy meghatódj ak egy örökké új ra fölnyíló seb fölött.
Azok, aki k viseli k, nem is érzi k. Nem egyeseket ért : az egész emberi nemet érte itt sérelem.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nem hiszek a szánalomban. Intézkedtem, hogy az Önnek j áró munkabér , egyéb j uttatás, valami nt
a ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltása, mai napon kifizetésre kerülj ön, és a
munkaviszony megszűnése esetén kiállítandó iratokat a mai napon megkapj a.
Ami nyugtalanít – a kertész szempontj a, és nem ez a nyomor, amelyben végeredményben éppen
olyan j ól el lehet helyezkedni, mint a tunyaságban. Kérem, hogy a munkakörét, val amint a
birtokában lévő, a munkáltató által az Ön számára, munkavégzés célj ából átadott eszközöket,
iratokat - a fol yamatban lévő ügyek állásáról szóló táj ékoztatást is tartalmazó - átadás -át vételi
j egyzőkönyvvel, adj a át ___________________ munkavállalónak. Tudom, hogy önök most
megharagusznak rám emiatt, és topor zékolva azt kiabálj ák: csak magáról beszélj en, a maga
nyomorult életéről ott abban az egérl yukban, de ne merj e azt mondani: "mi mindnyájan".
Személ y szerint nekem, a sz í vemnek kétségtelen tudás tárult föl, amel yhez ész nem j uttat el, én
pedig makacsul, ésszel és szóval akarom ezt a tudást kifej ezni.
Felhívom a fi gyel mét arra, hogy j elen döntés ellen az illetékes munkaügyi bíróságon 30 napon
belül munkaügyi j ogvi tát kezd eményezhet. Azért j ó ez í gy, minden a legnagyobb rendben.
– Micsoda? – talán nem? Jó így, a francba is, aki meg azt állítj a, hogy nem, az kap a pof áj ára!

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

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

______________________________
munkavállaló részéről
- saj át kezű aláírás -

