
MEGÁLLAPODÁS 
munkaviszony megszüntetéséről 

 
amely létrejött egyrészről az 1. pontban nevezett munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), 
másrészről pedig a 2. pontban nevezett munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló), – 
együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek - között a mai napon, az alábbiakban rögzített 
feltételekkel. 
 
1. Munkáltató adatai: 
 

2. Munkavállaló adatai: 
 

3. Munkáltató és Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött 
munkaszerződést, illetve Munkavállaló munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés a.) pontja alapján közös megegyezéssel 
megszüntetik. 

 
4. A munkaviszony megszűnésének dátuma: ……. év ………………………. hónap ….. nap. 
 
5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Munkavállaló az alábbi időpontig köteles 

ellátni feladatát, amely időpont a munkavállaló részéről a munkában töltött utolsó nap, 
azaz: 

    a munkavégzés utolsó napja: ….... év ………………………. hónap ….. nap. 
 
6. Szerződő Felek a fent megjelölt, utolsó munkában töltött napon számolnak el egymással. 

Munkáltató köteles kifizetni Munkavállalónak az elvégzett munkáért őt időarányosan 
megillető munkabért és egyéb járandóságait. Munkáltató ezen a napon adja át 
Munkavállalónak a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos okmányokat. Munkavállaló 
az utolsó munkában töltött napon köteles a rábízott anyagokkal és eszközökkel munkahelyi 
vezetőjének elszámolni. 

 
7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Munkavállaló a tárgyévre jutó szabadságát: 

a munkaviszony megszűnéséig igénybe veszi, a fennmaradó napokat pedig a munkáltató 
pénzben megváltja. 
 

Munkáltató megnevezése:  

  székhelye:  

képviseli, mint munkáltató:  

  

          Munkavállaló neve:  

          szül. helye és ideje:  

Adóazonosító jele:  

    lakcíme:  

  



 

 

8. Munkavállaló jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
munkaviszonyának fennállása alatt tudomására jutott, üzleti titoknak minősülő 
információkat a munkaviszonyának megszűnésétől számított 2 éven belül nem hozza más 
tudomására. Az üzleti titkok megőrzése fejében a Munkavállaló nem kap semmilyen 
összeget a Munkáltatótól. 

 
9. Munkavállaló kijelenti, hogy Munkáltatóval szemben - a jelen megállapodásban 

megjelölteken kívül - semmilyen más jogcímen nincs követelése. 
 
10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

11. Jelen megállapodás három - egymással mindenben megegyező - példányban készült, 
amelyeket a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal 
erősítenek meg. 

 
 
Kelt: ………………………..….……, 20….… év …………………hónap …… nap. 
 
 
 
 ............................................ ............................................ 

 munkáltató munkavállaló 


