
 
 

                                KÖZÖS MEGEGYEZÉS 
          MUNKAJOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉRE 
 

 
 

A ………………………………….  (székhelye :………………………………………….) 
 mint munkáltató (- a továbbiakban mint Munkáltató -) és  

név:…………………………. (születési hely: ………………………születési idő:  

…………. anyja neve: ……………………………,  adóazonosító jel: ………………….) 

 

mint munkavállaló (- a továbbiakban mint Munkavállaló -) között, a fennálló 
munkaviszonyt a felek az alábbiak szerint megszüntetik. 

 
1. A munkáltató és a munkavállaló egybehangzó kijelentéssel megállapodnak abban, 

hogy a közöttük fennálló 2…...év …..  hó ……. nap megkötött határozatlan 
időtartamú munkajogviszonyt, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
64. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 2…...  év ….  hó …... napjával, közös 
megegyezéssel megszüntetik. 
 

2. Munkavállaló kijelenti, hogy a munkaviszonyának megszűnése napján 
Munkáltatóval szemben sem szerződésből eredő, sem egyéb a Munkáltató belső 
szabályzataiból következő, vele szemben fennálló tartozása nincs. Munkavállaló 
tudomásul veszi, hogy amennyiben nyilatkozata ellenére a Munkáltató 
bizonyítható kintlévőséget állapít meg vele szemben, annak érvényesítése 
érdekében jogorvoslattal fog élni. 

 
3. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló munkabérét, a 

munkában töltött utolsó napon kifizeti. 
A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti időpontban kiadja a 
munkavállaló számára a munkaviszony megszűntetése kapcsán kiállítandó 
iratokat. 

 
4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló a 

munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által számára, 
munkavégzés céljából átadott eszközöket, iratokat a munkaviszony 
megszűnésének napjáig a munkáltató által kijelölt személynek, átadó-átvevő 
jegyzőkönyvvel, a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatással, átadja. 

 
 
 
 
 
5. A Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a munkaviszony közös 

megegyezéssel történő megszüntetése során az Mt. Rendes felmondásra 
vonatkozó szabályai nem irányadók. 

 



 
 
6. A Felek kölcsönösen, véglegesen és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy a 

Munkavállaló munkaviszonyának ezen Megállapodással történő megszüntetése 
során egymással szemben támasztható igényeiket teljes körűen rendezték, ezen 
túlmenően egymással szemben a későbbiek során semmilyen követelést nem 
támasztanak. Az e pontban foglaltak alól a Megállapodás 2. pontjának utolsó 
mondata kivételt képez. 

 
7. Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltak akaratukkal mindenben 

megegyeznek, aláírásukkal ezt igazolják. 
 
8. A közös megegyezéssel szemben, az aláírást követő naptól számítva 30 napon 

belül van helye keresetlevél beadásának, bíróság előtti peres eljárás 
megindításának. 

 
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve 

rendelkezései az irányadóak. 
 
 

Budapest, 2017. ………………. hó …. nap 
 
 
 
 
……………………………………….  
     Munkáltatói jogkört gyakorló 

 
 
 
 
………………………………….. 
                 Munkavállaló 

 


