A beterjesztő / a biztosított neve:_____________________________________________________
EMŠO_________________________
Alulírott a Munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 80/2010, 40/12ZUJF és a 21/13-ZUTD-A. sz.) 118. cikke alapján benyújtom az alábbi beadványt
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELEM
MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉRE
Munkanélküli ellátás iránti jogosultságot:




először ércvényesítek

munkanélküli ellátásban már részesültem, és


teljes egészében kihasználtam

nem használtam ki teljes egészében, mert _________________

az új jogosultság helyett a jogosultságot

a fennmaradt részre kívánom kihasználni, mert időtartama
hosszabb mint az új jogosultság esetében

A munkaviszony megszűnését megelőző utolsó 8 hónapban táppénzben részesültem betegség, szülési
szabadság, vagy rokkantság miatt.


A „ZPIZ”-től kaptam ellátást



IGEN


NEM

IGENNEM

  

A kötelező biztosítás megszűnésének időpontja
A családtagok után adókedvezményt érvényesítek:

.

.



IGEN( kitölteni a következő oldalon)NEM

A BETERJESZTŐ NYILATKOZATA
1.


A munkanélküliség előtt








nem részesültem és nem részesülök munkából eredő semmiféle bevételben,

munkából eredő bevételben részesültem és a továbbiakban is részesülök.

2.

Tudomásom van a kötelezettségekről, hogy a Munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény 67. cikkével összhangban az
elvégzett munkáról, a megállapodott fizetésről, valamint a fizetés határidejéről kötelességem folyamatosan tájékoztatni
az SZK Foglalkoztatási Intézetet (a továbbiakban: Intézet). Amennyiben a biztosított megszünteti folyamatos értesítési
köztelezettségét, ill. legkésőbb 8 napon belül nem tájékoztatja az Intézetet arról, hogy milyen jogalapon történt a
pótjövedelmének a kifizetése, az elvégzett munka, a megegyezéses fizetség és az elvégzett munka kifizetésének
határideje, úgy számára megszűnik a munkanélküli ellátás jogosultsága, és vissza kell fizetnie a jogosulatlanul felvett
munkanélküli ellátási összegeket.

3.

Tudomásom van arról, hogy Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 66. és 139. cikke alapján az SZK
Foglalkoztatási Intézetnek az eljárást folytató hivatalos személye a tényleges helyzet és tények megállapításához
szükséges, és a döntéshez fontos adatokat a hivatalos nyilvántartásból jut hozzá, és ezt nem tiltom meg.

4.

Tudomásom van arról, hogy a Munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény 124. cikk 4. bekezdésével összhangban
kötelességem az Intézetnek jelenteni mindazokat a tényeket, amelyek befolyásolják a jogosultságok megszerzését,
nyugvását, illetve a jogok elvesztését, mégpedig az ilyen tény kialakulásától számított 8 napon belül.

5.

Tudomásom van arról, hogy a döntésemet arra vonatkozóan, hogy az új jogosultság helyett a fennmaradt, a
munkanélküli ellátás még kihasználatlan részét kívánom érvényesíteni, csak az elsőfokú hatóság határozatának
kiadásáig vonhatom vissza.

6.

Kijelentem, hogy minden adat valós és az adatokért nyagi- és büntetőjogi felelősséget vállalok.

A BEADVÁNYHOZ MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK:
1. Munkaszerződés/-ek – a beterjesztő mellékeli.
2. 2. A munkabér összegéről szóló keresetigazolást (OBR. ESS-SV / 3) – Hivatal kapja / kérelmező
nyújtja be.
3. A „ZPIZ” ellátásról szóló adat – az Intézet szerzi be.
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A BETERJESZTŐ CSALÁDTAGJAINAK ADATAI
AMELYEKRE A
ADÓKÖNYÍTÉST
CSALÁDI ÉS UTÓNÉVE

SZEMÉLYI JÖVEDELEMRŐL
SZÜLETÉSI
ÉVE

ADÓSZÁMA

SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN IGÉNYLI AZ

EMŠO

Rokoni viszony –írja be a megfelelő jelzést:
A1 - gyermek, 18 éves korig,
A2 - gyermek, 18 éves kortól 26 éves korig, aki közép-, felső vagy főiskolai szinten folytatja tanulmányait,
A3 - 26. életévét betöltött gyermek, aki 26 éves koráig beiratkozott a kiegészítő felsőfokú képzésre, a
beiratkozás napjától számított legfeljebb 6 évig, posztgraduális képzés esetén pedig a beiratkozás napjától
számított legfeljebb 4 évig.
A4 - 18 évnél idősebb gyermek, aki nem vesz részt az iskolai képzésben és munkaképes, amennyiben
bejelentkezett a foglalkoztatási hivatalnál.
A5 - különleges gondozásra és felügyeletre szoruló gyermek, aki a Szülői gondozásról és családi juttatásokról
szóló törvény alapján gyermekgondozási pótlékra jogosult, vagy a Nyugdíj és rokkantságbiztosítási törvény
alapján segítségnyújtási és kiszolgálási pótlékra jogosult.
B - munkaképtelen gyermek, aki a szellemi és testi fogyatékos személyek társadalmi gondoskodásáról szóló
előírásokkal összhangban annak tekinthető,
C - házastárs, vagy élettárs, akinek nincs munkaviszonya, és nem folytat jövedelemszerző
tevékenységet D - az adókötelezett szülei vagy örökbefogadói

ROKONI VISZONYA

A MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁS JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM ZRSZ-SV/1-1

A KÉRELEM MELLÉKLETE:
I. MUNKAVISZONYOM AZ ALÁBBI OKOK MIATT SZŰNT MEG (kérjük, X-el jelölje a megfelelő okot) :
1. A HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ MUNKASZERZŐDÉS LEJÁRT

Bizonyítás:

Munkaszerződés/-ek/a beterjesztő nyújtja be

2. A MUNKÁLTATÓ HALÁLA (TERMÉSZETES SZEMÉLYEK)


Bizonyíték:

Közigazgatási Egység igazolása a munkáltató nem létezéséről (természetes személyek/ az Intézet szerzi be



Egyéb:____________________________________________________





3. A MUNKAVISZONYRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL

Bizonyítás:

Írásos megállapodás a munkaszerződés hatályon kívül helyezéséről/a beterjesztő nyújtja be

4. a. RENDES FELMONDÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL INDOKLÁS NÉLKÜL

Bizonyítás:

A munkaviszony írásos felmondása a munkavállaló részéről/ a beterjesztő nyújtja be.

b. RENDES FELMONDÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS ÉS A MUNKASZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT JOGOK, VALAMINT A
MUNKAFELTÉTELEK LÉNYEGES MEGVÁLTOZÁSA MIATT


Bizonyíték:






A munkaviszonyról szóló szerződés felmondása írásban a munkavállaló részéről/ a beterjesztő nyújtja be
a rosszabbodási6 változási okok indoklása/ a beterjesztő nyújtja be
Munkaszerződés, -ek/ a beterjesztő nyújtja be.



5. RENDES FELMONDÁS A CSŐDELJÁRÁS, ILLETVE VÉGELSZÁMOLÁS MEGKEZDÉSE MIATT
Bizonyítás:



A munkaviszonyról szóló szerződés felmondása írásban az eljárás vezetője
részéről/ a beterjesztő nyújtja be

6. RENDES FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

Bizonyítás:

A munkaviszonyról szóló szerződés felmondása írásban a munkáltató részéről/ a beterjesztő nyújtja be

7. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

Bizonyítás:

A munkaviszonyról szóló szerződés felmondása írásban a munkáltató részéről/ a beterjesztő nyújtja be

8. FELMONDÁS ILL. A MUNKAVISZONY KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSE
GYERMEKGONDOZÁS MIATT
Bizonyítás:



Felmondás írásban, ill. a szerződés közös megegyezéssel történő megszűnése 4 vagy több gyermek gondozása miatt/ a
beterjesztő nyújtja be
A gyermekek anyakönyvi kivonatát a beterjesztő nyújtja be.





8. A DOLGOZÓ RENDKÍVÜLI FELMONDÁSA, mert a munkáltató:

 több mint két hónapja nem biztosított munkát számára és nem is fizette ki a törvény által előírt távolléti díját 

 egymás követő három hónapban ill. a 6 hónapi időszakban számára nem fizette ki a teljes szociális járulékot 


nem tette lehetővé a munkavégzést az illetékes főfelügyelet határozata miatt több mint 30 napig és nem fizette ki számára a törvény által
előírt távolléti díjat. 
 kétszer egymás után ill. a 6 hónapi időszakban számára nem fizette a bért a törvényben előírt ill. a szerződésben meghatározott időben 
 legalább két hónapig nrm fizette ki a bért, illetve lényegesen alacsonyabb bért fizetett ki. 



nem biztosította munka- és egészségbiztonságot
és a munkáltatótól a dolgozó előzőleg követelte a fenyegető közvetlen és elkerülhetetlen

életveszély ill. egészségveszély elhárítását

 nem biztosított azonos elbírálást 


nem biztosított védelmet a munkahelyi szexuális és egyéb zaklatás ellen illetve gyötrés ellen

Bizonyítás:



Foglalkoztatási szerződés felmondása a munkavállaló részéről /a beterjesztő nyújtja be

A munkáltatónak benyújtott íÍrásos figyelmeztetés másolata / a beterjesztő nyújtja be


A munkafelügyelőhöz benyújtott értesítés másolata/ a beterjesztő nyújtja be.




A munkáltató általi felmondási időben:


a dolgozók képviselője voltam


Bizonyítás:
Szakszervezet ill.
hatóság egyetértése/



nyújtja be



Táppénzes papír/ beterjesztő

nyújtja be

terhes vagyok illetve gyermeket szoptatok
Bizonyítás:



szülői szabadságon voltam

Bizonyítás:

beterjesztő

betegszabadságon voltam
Bizonyítás:







Szociális Munkaközpont határozata/ Intézet szerzi be



II ill. III. kategóriás rokkant, csökkentett munkaképességű, a ZPIZ-től kapott
pótlékot
Bizonyítás:
be



A munkáltató értesítése a

terhességről/ beterjesztő nyújtja be

A foglalkoztatás megszűnésével kapcsolatban:

nem
érvényesítettem bírósági védelmet a törvény értelmében



ZPIZ rokkantsági és a pótlékról szóló határozata/ Intézet szerzi

semmi a fentiek közül


igen


majd

Bizonyítás:



érvényesítettem bírósági védelmet a törvény értelmében
Érvényesítek bírósági védelmet a törvény értelmében
Szociális védelem iránti kérelem az illetékes munka- és szociális bíróságnál/ beterjesztő nyújtja be
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ADATOK A FELMONDÁSI HATÁRIDŐ TARTAMÁRÓL AZ ÜZLETI OKOK, ILL. A KÉPTELENSÉGI OKOK
MIATTI ESETEKBEN
A felmondási határidő alatt _______ napi távolmaradási napot használtam ki a munkaerőpiacra való bekapcsolódásom miatt és
ezekre a napokra a munkáltató




nem

igen

fizette ki a távolléti díjat.
A felmondási határidő alatt a munkáltató ill. az SZK Foglalkoztatási Intézete:




nem kínált fel új megfelelő foglalkoztatási szerződést határozatlan időre más munkáltatónál,





felkínált új megfelelő foglalkoztatási szerződést határozatlan időre más munkáltatónál, melyet visszautasítottam az alábbi okok miatt:



____________________________________________________________________________________
10. FOGLALKOZTATÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓSÁGÍ ÍTÉLET ALAPJÁN VALÓ MEGSZŰNÉSE

Bizonyítás:

Bírósági ítélet

11. AZ ÖNFOGLALKOZTATOTT SEZMÉLY TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE ((sp.) e.v., önálló kulturális dolgozót,
stb.)


Bizonyítás:

a megfelelő regiszterbe való bejegyzési ill. törlési bizonyítás (határozat az üzleti regiszterbe való bejegyzés/törlés, határozat az önálló
kulturális dolgozók regiszterébe való bejegyzés/törlés….)/ az Intézet szerzi be







A tevékenységvégzés megszűnési okának indoklása megfelelő bizonyításokkal /beterjesztő nyújtja be

A tevékenység által megvalósított
jövedelem után a személyi jövedelemadó-előleg elszámolása a folyó évre és az elmúlt évre az e.v.

esetében / az Intézet szerzi be









Személyi jövedelemadó kivetési határozat a folyó és az előző évre vonatkozólag – a további önfoglalkoztatottak számára / az Intézet szerzi be


Egyebek:______________________________________________________________

12. MÁS HELYRE TÖRTÉNŐ ELKÖLTÖZÉS A HÁZASTÁRS ILL. AZ ÉLETTÁRS ÁLLÁSA MIATT


Bizonyítás:





Nyilatkozat a házastársi/élettársi közösségről /a beterjesztő nyújtja be

Szerződés a házastárs foglalkoztatásáról / a beterjesztő nyújtja be



Nyilatkozat a nyilvános közlekedési eszközzel
 megtett út távolságáról egy irányba a biztosított lakóhelyétől a házastárs ill. az élettárs
elhelyezkedési helyszínéig/ a beterjesztő nyújtja be



13. A KÜLFÖLDI SZEMÉLY FOGLALKOZTATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MEGSZŰNÉSE

Bizonyítás:

Bizonyítás:_____________________________________________________________

14. VÁLASZTÁS ILLETVE KINEVEZÉS ALAPJÁN BETÖLTÖTT KÖZJOGI VAGY EGYÉB FUNKCIÓ MEGSZŰNÉSE A
TÖRVÉNYHOZÓ, VÉGREHAJTÓ ILL. BÍRÓI HATALOMBAN



Bizonyítás:

Bizonyítás a munkahelyre történő visszatérési jogosultság érvényesítéséről/ a beterjesztő nyújtja be

15. EGYÉB OKOK (írja be):______________________________________________


Bizonyítás:

Dokumentáció a foglalkoztatás megszűnéséről / a beterjesztő nyújtja be



MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁS IRÁNTI JOGOSULTSÁG AZ ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE UTÁN

16. AZ ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE A MUNKAVISZONYRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK
SZERINTI FOGLALKOZTATÁSI SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE MIATT
Bizonyítás:







Dokumentáció a jogviszony megszűnéséről, amely az önkéntes biztosítás alapját képezte/ a beterjesztő nyújtja be
DURS (adóhatósági) igazolást a befizetett járulékokról/ az Intézet szerzi be 

17. A SZLOVÉN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ, KÜLFÖLDÖN FOGLALKOZTATOTT HÁZASTÁRS ILL. ÉLETTÁRS
ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE
Bizonyítás:




Dokumentáció a jogviszony megszűnéséről, amely az önkéntes biztosítás alapját képezte (bizonyítást a házastárs ill. élettárs külföldi
foglalkoztatásának megszűnéséről /a beterjesztő nyújtja be
DURS
(adóhatósági) igazolást a befizetett járulékokról/ az Intézet szerzi be 
 



18. A DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDRE KIKÜLDÖTT EGYÉB KÖZTISZTVISELŐK HÁZASTÁRSA ILL. ÉLETTÁRSA
ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE
Bizonyítás:



Dokumentáció a jogviszony megszűnéséről, amely az önkéntes biztosítás alapját képezte (bizonyítást a házastárs ill. élettárs külföldi
kiküldetésének megszűnéséről ) /a beterjesztő nyújtja be

DURS (adóhatósági) igazolást a befizetett járulékokról/ az Intézet szerzi be

A kérelem benyújtásának kelte _____________
mellékletekkel: _____________________________
A beadvány hiánypótlása __________ nap alatt esedékes az alábbi mellékletekkel:
___________________________
Beterjesztő aláírása: _______________________
A beadvány hiánypótlása ______-án/-én
megtörtént

Az alábbi mellékletekkel: _____________________________

Dátum:
____________________________________

ZRSZ hivatalos személyének neve és aláírása:
______________________________________
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