
Munkaszerződés alapján a Munkavállaló a munkaviszony megszüntetése 
esetén (rendes felmondás) a felmondási idő időtartama, valamint a 
végkielégítés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. Törvény 
rendelkezései alapján a következő: 

I. Felmondási idő MT 69 § alapján 

69. § (1) A felmondási idő harminc nap. 
(2) A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött 
a) három év után öt nappal, 
b) öt év után tizenöt nappal, 
c) nyolc év után húsz nappal, 
d) tíz év után huszonöt nappal, 
e) tizenöt év után harminc nappal, 
f) tizennyolc év után negyven nappal, 
g) húsz év után hatvan nappal 
meghosszabbodik. 
(3) A felek az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknál hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is 
megállapodhatnak. 
(4) A felmondási idő számítása szempontjából a 77. § (2) bekezdésében meghatározott tartamot 
nem kell figyelembe venni. 

(5) A felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén 
legfeljebb a határozott idő lejártáig tart. 
70. § (1) A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót - legalább a felmondási idő 
felére - a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. 
(2) A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - 
kell felmenteni. 
(3) A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha 
munkabérre egyébként nem lenne jogosult. 
(4) A kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet, ha a munkavállalót a munkavégzés alól végleg 
felmentették és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavégzés alóli felmentés után 
következett be. 

 
 
II. Végkielégítés mértéke MT 77 § alapján 

77. § (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya 
a) a munkáltató felmondása, 
b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy 
c) a 63. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján szűnik meg. 



(2) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a 
munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott 
tartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni 
azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót 
munkabér nem illette meg, kivéve 
a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli 
szabadság (128. §), 
b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli 
szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó 
tartamát. 
(3) A végkielégítés mértéke 
a) legalább három év esetén egyhavi, 
b) legalább öt év esetén kéthavi, 
c) legalább tíz év esetén háromhavi, 
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi, 
e) legalább húsz év esetén öthavi, 

f) legalább huszonöt év esetén hathavi 
távolléti díj összege. 
(4) A végkielégítésnek a (3) bekezdés 
a) a)-b) pontban meghatározott mértéke egyhavi, 
b) c)-d) pontban meghatározott mértéke kéthavi, 
c) e)-f) pontban meghatározott mértéke háromhavi 
távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben meghatározott módon és 
a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg. 
(5) Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha 
a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában 
nyugdíjasnak minősül, vagy 
b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem 
egészségi okkal összefüggő képessége. 
(1)  

 


