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■ a munkavállaló halálával,
■ a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével,
■ a határozott idô lejártával,
■ ha a munkáltató személyében bekövetkezô változás esetén a gazdasági egységet átvevô munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik,
■ törvényben meghatározott más esetben.
Ezekben az esetekben a munkaviszony megszûnése a fenti objektív
körülmények beálltával egy idôben, automatikusan bekövetkezik.

A munkaviszony megszüntethetô valamely fél
kezdeményezésére is, az alábbi módokon:
■ közös megegyezéssel,
■ felmondással és
■ azonnali hatályú felmondással.

A munkaviszony megszüntetése
csak írásban lehetséges.
Közös megegyezéssel a munkaviszony bármikor megszüntethetô. A
megállapodásban rögzíteni kell a munkaviszony megszüntetésére irányuló
közös szándékot és annak idôpontját.

Felmondással a munkaviszonyt
bármely fél megszüntetheti.
A munkavállaló bármikor, indokolás nélkül felmondhat, végkielégítés
részére nem jár, és a teljes felmondási idôt le kell dolgoznia. A határozott
idejû munkaviszony felmondását indokolnia kell. A felmondás indoka csak
olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné
tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.
Munkáltatói felmondás esetén jár végkielégítés, és a felmondási idô
legalább felére a munkavállalót mentesíteni kell a munkavégzés alól, erre az
idôtartamra távolléti díj illeti meg.
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Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha
■ a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszûnésének idôpontjában nyugdíjasnak minôsül, vagy
■ a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggô képessége.
A felmondást a munkáltatónak indokolnia kell, amelybôl a felmondás
okának világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát
és okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondás indoka csak a
munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával,
illetve a munkáltató mûködésével összefüggô ok lehet.

A munkáltató felmondással
nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
■ a várandósság,
■ a szülési szabadság,
■ a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
■ a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
■ a nô jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggô kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétôl számított hat hónap tartama alatt.
A felmondási tilalom ellenére közölt felmondás jogellenes. Jogellenes a
felmondás akkor is, ha a választott szakszervezeti tisztségviselô munkaviszonyát úgy szüntetik meg rendes felmondással, hogy a felsôbb szakszervezeti
szerv a hozzájárulását megtagadta.
A felmondási idô legalább harminc nap, amely a munkáltatónál töltött
idôvel sávosan növekszik. A munkavállaló felmondása esetén a felmondási idô
harminc nap.

A munkaviszony a felmondási idô
utolsó napján szûnik meg.
Azonnali hatályú felmondással a munkavállaló és a munkáltató is megszüntetheti a munkaviszonyt, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentôs
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mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, mely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Lényeges kötelezettségszegés lehet a munkáltató részérôl a
munkabér elmaradása, a megfelelô munkakörülmények biztosításának elmulasztása, a munkavállaló részérôl a többszöri igazolatlan hiányzás, üzleti titok
megsértése. Lehetetlenné teheti a munkaviszony fenntartását például a másik
fél ellen elkövetett bûncselekmény.
Azonnali hatályú felmondással csak a tudomásszerzéstôl számított 15 napig lehet élni, de legkésôbb az ok bekövetkezésétôl számított egy
évig, bûncselekmény elkövetése esetén a büntethetôség elévüléséig.
Próbaidô alatt azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethetô a
munkaviszony. Az addig ledolgozott idôre jár munkabér, és ki kell fizetni a ki
nem adott szabadságot is.
A határozott idejû munkaviszonyt a munkáltató azonnali hatállyal,
indokolás nélkül is megszüntetheti, de köteles megfizetni egyévi távolléti díjat,
vagy ha a határozott idôbôl egy évnél kevesebb van hátra, akkor annak
megfelelô távolléti díjat.
A munkavállaló a munkaviszony megszûnésekor / megszüntetésekor köteles átadni munkakörét, és elszámolni a munkáltatóval. Ennek feltételeit a munkáltató biztosítja. Felmondás esetén az utolsó munkában töltött naptól,
egyébként legkésôbb a munkaviszony megszûnésétôl számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban elôírt igazolásokat (pl. „TB-kiskönyv”, adóigazolás, szolgálati idô
igazolása, munkanélküli igazolólap).
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