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A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatala
Ügyfélkapcsolat
Szám:
Dátum:
Űrlap: BO/1

BEJELEN
TŐLAP
A MUNKANÉLKÜLIEK
NYILVÁNTARTÁSÁBA

1. Utónév:

2. Személyi szám:

3.

Családi név:

4. ÁLLAMPOLGÁRSÁG:

5.

Állandó lakcím: A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatala a címadatot hivatali úton szerzi meg,
a Központi lakcímnyilvántartóba való betekintéssel.

6.

Állandó külföldi lakcím: (Az adatokat akkor kell megadni, ha EU- vagy EGP-tagország, illetve a Svájc Konföderáció állampolgára vagy annak családtagja, és még
nem kapott személyi számot (EMŠO), hogy a Hivatal megkaphassa hivatali úton.)

Település, utca és házszám: Postai cím: Ország:
Születés helye (ország és
település): Születés ideje:
I_I_I_I_I_I_I_I_I Nem: (a megfelelőt
karikázza be) F vagy N
A Szlovén Köztársaságba való belépés napja: I_I_I_I_I_I_I_I_I

7.

Nyilatkozom, hogy
munkaviszonyban vagyok.
önfoglalkoztató vagyok.*
nyugdíjas vagyok.*
társasági tag és egyben ügyvezető vagyok magán és tőketársaságban, valamint alapító
és egyben
egyebn ügyvezető
ügyvezetőaz
ásintézményben*
eygben ügyvezteő és ügyvezteőés egybenčvagyok egyéni
gazdálkodó
vagyok.*
vállalkozásban,
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságban,
diák, ipari tanuló, egyetemi hallgató vagyok vagy felnőttoktatásban veszek részt.
munkaképtelen vagyok.*
a munkanélkülieknek járó biztosítás miatt jelentkezem. Külföldi
vagyok.
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A nyilvántartásba vételhez a Hivatal csak olyan adatokat kér, amelyeket nem lehet megszerezni a hivatalos
nyilvántartásokból.
A nyilvántartásba vételhez a következő iratokat kell bemutatni:
1. fényképes igazolvány;
2. a megszerzett végzettséget igazoló bizonyítvány vagy diploma;
3. végzettséget igazoló külföldi okirat munkavállalási célból történő elismeréséről szóló határozat.
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JOGORVOSLA
T:
A munkanélküliek nyilvántartásába való jelentkezés feltételeit A munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény 8.
paragrafusa határozza meg (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 80/2010-es, 40/2012-es - ZUJF, 21/2013-as,
63/2013-as – ZIUPTDSV, 100/2013-as, 32/2014-es – ZPDZC-1, 95/2014-es – ZIUPTDSV-A, 47/2015-ös – ZZSDT; a
továbbiakban: ZUTD) és A külföldiek munkavállalásról és foglalkoztatásáról szóló törvény (a Szlovén Köztársaság
Hivatalos Lapja, 47/2015.) 8. paragrafusában. Aláírásommal igazolom, hogy az űrlapon megadott adatok helyesek
és valódiak. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadása a munkanélküli státus megszerzésének
feltételeihez szükséges adatok megadásakor a munkanélküliek nyilvántartásából való törlést, a munkanélküli
segélyre való jog és más, munkanélkülinek járó jog és juttatás elveszítését vonja maga után.

A kérelem beadásának napja:

A kérelmező aláírása:

Magyarázatok az űrlap kitöltéséhez:
2.
4.
5.
6.

pont
pont
és 7. pont
pont

8. pont*

A Szlovén Köztársaságban kiadott érvényes dokumentumban szereplő személyi szám
(EMŠO). személyes dokumentumban szereplő állampolgárság.
Érvényes
Állandó lakcím vagy/és elérhetőség címe a Szlovén Köztársaságban.
Ezeket az adatokat akkor kell megadni, ha EU- vagy EGP-tagországból vagy a Svájci
Konföderációból származó külföldi állampolgár
vagy családtagja jelentkezik be, aki még nem kapott
személyi számot személynek
(EMŠO), hogy
azt aaz,
Hivatal
hivatalból tevékenységek
megkérje számára.
*Önfoglalkoztató
számít
aki a következő
valamelyikét végzi:
 önálló egyéni vállalkozó,
 aki önállóan végez művészeti vagy egyéb kulturális
 tevékenységet,
 aki önállóan végez tevékenységet az egészségügy, a szociális biztonság,
a tudomány vagy
 önálló állatorvosi praxis területén,
 aki ügyvédi vagy közjegyzői tevékenységet végez,
 aki lelkészi vagy más vallási szolgálatot végez.
*Ügyvezetőnek számít egyéni vállalkozásban:
 az az ügyvezető, aki korlátlan felelősségű társaság tagja,
 az az ügyvezető, aki betéti társaság tagja.
*Ügyvezetőnek számít egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságban az az ügyvezető
aki a társaság egyetlen tagja.
*Az intézet ügyvezetője az az ügyvezető, aki az intézet alapítója.
*Gazdálkodó az a személy, aki gazdálkodó tevékenységet folytat és kötelezően vagy
önkéntesen tagja a nyugdíj- és rokkantsági biztosításnak azon előírások alapján,
amelyek a nyugdíj- és rokkantsági biztosítást szabályozzák;
*Munkaképes az a 15 és 65 év közötti személy, akinél nem következett be a teljes
munkaképtelenség a nyugdíj- és rokkantsági biztosítási előírások alapján vagy a
munkarehabilitációra és a rokkantak foglalkoztatására vonatkozó előírások alapján.
*Nyugdíjas az a személy, aki nyugdíjat kap a Szlovén Köztársaság előírásai alapján vagy külföldi
nyugdíjfolyósító szervtől (öregségi, rokkantsági vagy tartós özvegyi nyugdíjasok).
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A munkanélküliek nyilvántartásba vételéhez használt bejelentőlap melléklete
I. KÖTELESSÉGEIM:
Kész vagyok elfogadni a megfelelő és alkalmas munkát, amelyet a Hivatal számomra kiközvetít.
Aktívan folytatom a munkakeresést a következő módokon:
 naponta átnézem a Hivatal hirdetőtábláján vagy honlapján megjelenő álláshirdetéseket azokra a munkakörökre
és területekre vonatkozóan,
amikben megállapodtam,
 időben jelentkezem a meghirdetett állásokra a foglalkoztatási céljaimmal összhangban, ezt bejegyzem a
Foglalkoztatási naplóba és/vagy más, a megállapodásban szereplő módon követem, valamint megőrzöm a
pályázataim másolatát és egyéb bizonyítékát az aktív munkakeresésemnek – mindez szerepel A
nyilvántartásokba történő be- és kijelentkezésről, a foglalkoztatási tervről, a munkakeresők jogairól és
kötelességeiről és a nyilvántartásba vett személyek ellenőrzéséről szóló szabályzat 42. paragrafusának
negyedik bekezdésében (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 106/2010-es szám változásokkal és
kiegészítésekkel; a továbbiakban: Szabályzat),
 jelentkezem a Hivatal által kiközvetített hirdetésekre, időben jelentkezem a meghirdetett állásokra és ezt
bejegyzem a
Foglalkoztatási naplóba, vagy más, a tanácsadómmal egyeztetett módon megőrzöm,
 a munkaadó, a Hivatal vagy az eljárás más résztvevői által szervezett foglalkoztatásra irányuló
megbeszéléseken, és ezt bejegyzem a Foglalkoztatási naplóba, vagy más, a tanácsadómmal egyeztetett
módon megőrzöm.
A Hivatalnak időben jelentem, ha nem tudok aktív munkakeresést folytatni:
•
•

személyes vagy egyéb okok miatt, a Szabályzat 44. paragrafusával összhangban (pl. szabadság, tervezett
kórházi
tartózkodás, hadsereg, egyéb) még az okok bekövetkezése előtt,
munkaképtelenség, haláleset, betegség, családtag ápolása miatt és egyéb indokolt esetekben (amelyek előre
jelzésére az események természete miatt nem volt mód), és ezekről megfelelő bizonylatot nyújtok be az ok
megszűnését követő 8 napon belül.

A törvényekkel összhangban jelentem a Hivatalnak a következő adatokban bekövetkezett változásokat:
• a lakcímem változását, ahol elérhető vagyok, 3 napon belül,
• ha részt veszek 26 évnél fiatalabb felnőttek oktatásában, ha diák, ipari tanuló, egyetemi hallgató státuszba
kerülök, vagy egyéb olyan változás következik be, amely befolyással lehet a munkanélküli státuszomra,
valamint az ebből következő jogokra és kötelességekre, 3 napon belül,
• azokat az adatokat, amelyektől a segélyre való jogosultság, annak összege vagy kifizetése függ (különösen
munkaviszonyból származó jövedelmeket).
Betartom a Foglalkoztatási tervben szereplő megállapodásokat és a megszabott időközönként jelentkezem
a Hivatalnál, illetve 15 nappal a Foglalkoztatási tervben szereplő, utolsó megállapodott tevékenységet
követően.
Tudomásul veszem, hogy
- a Hivatal törli a munkanélküliek, illetve az aktív munkakeresők nyilvántartásából azt a személyt, aki nem keres
aktívan munkát, kivéve, ha ez alól a Foglalkoztatási tervben felmentést kap,
valamint A munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 80/2010-es szám,
változásokkal és kiegészítésekkel; a továbbiakban: ZUTD) 129. paragrafusában, illetve a Szabályzatban szereplő
egyéb esetekben
- a ZUTD 65. paragrafusában szereplő esetekben megszűnik a munkanélküli segélyre való jogosultság.

II. AKTÍV

MUNKAKERESÉSI TÁMOGATÁS

A kérelmek és a megfelelő bizonylatok alapján a Hivatal havonta kétszer elismeri és kifizeti
a támogatást a következő költségek esetén:
 a Hivatal által kiközvetített hirdetésekre való jelentkezés vagy a Hivatal által szervezett tanácsadásokon való
részvétel,
 részvétel foglalkoztatásra irányuló beszélgetésen a munkaadó hívására a Foglalkoztatási tervben szereplő
célokkal összhangban, amelyek a lakóhelyemtől nincsenek
messzebb három óránál, ha tömegközlekedési eszközzel teszem meg az utat oda-vissza,
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részvétel foglalkoztatásra irányuló beszélgetésen a munkaadó hívására a Foglalkoztatási tervben szereplő
célokkal
és munkakeresési területekkel összhangban, valamint
egyéb, munkakereséssel kapcsolatos aktivitások, amelyek szerepelni fognak a Foglalkoztatási tervben,
maximum havi 30 euró költségig.
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