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Űrlap: TörlésNyomtBOIZZN 

 
 
 

A NYILVÁNTARTOTT KÉRELMÉRE TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉS AZ INTÉZET 
NYÍLVÁNTARTÁSÁBÓL 

 
 

 
1. Családi és keresztnév:       
 

  
2. Személyi azonosító (EMŠO):  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
  

 
3. E-mail cím:           
 

   
4.          Mobiltelefonszám: 
  

 

5. Nyilatkozat  
 
A következő dátummal _________________ kijelentkezem az Intézet nyilvántartásából, mivel  ettől 
a naptól (Kérjük, írja be azt a dátumot, amikor Ön már nem kíván szerepelni az Intézet nyilvántartásában, vagy azt a dátumot, 

amikor Ön külföldön munkát vállalt (önfoglalkoztató lett). Csak egy jelölhető meg a kijelentkezés okaként.): 
 
 

       a továbbiakban nem kívánok az Intézet nyilvántartásában szerepelni (önkéntes törlési 
kérelem), 
 
       külföldön dolgozom, illetve fogok dolgozni/önfoglakoztatóként tevékenykedni 
_______________________________  
       (bizonyíték csatolandó).  
 
Tudomásul veszem, hogy az Intézet nyilvántartásából való törléssel megszűnnek a 
munkanélküliek/álláskeresők/ideiglenesen munkanélküliek nyilvántartásához kapcsolódó 
kötelezettségek és jogok (pl. a pénzbeli ellátásra való jogosultság, a nyugdíjig való járulékfizetés és 
egyéb jogok).  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzbeli ellátásban részesülök és a jogosultságom lejárta előtt 
saját akaratomból kijelentkezek a munkanélküliek nyilvántartásából, a pénzbeli ellátáshoz való 
jogosultságom megszűnik. Újabb igénylés esetén nem leszek jogosult a már jóváhagyott pénzbeli 
támogatás fennmaradó részére. Amennyiben munkavállalás (pl. külföldi állás) miatt kérem a 
nyilvántartásból való törlésemet, igényt tarthatok a pénztámogatás fennmaradó, fel nem használt 
részére, feltéve, hogy az újbóli munkanélkülivé válás nem az én hibámból vagy saját akaratomból 
történik.  

Tudomásul veszem, hogy az Intézet a hivatalosan beszerzett adatok alapján (automatikusan) törli a 
személyeket a munkanélküli vagy átmenetileg nem foglalkoztatható személyek nyilvántartásából, és 
írásban tájékoztatja őket, amennyiben a személy a Szlovén Köztársaságban, munkaviszonyt 
létesít, önálló vállalkozóvá válik, nyugdíjba vonul, vagy hallgatói, tanulói, gyakornoki vagy 
felnőttképzési státuszt szerez (26 év alatti). 
_________________________________________________________________________________   
 
Magyarázat!  
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Az Intézet nyilvántartásából való törlésre vonatkozó formanyomtatvány alapján az Intézet a 
nyilvántartás típusától függően, A munkaerőpiacról szóló törvény (a Szlo. Közt. Hiv. Lapja, 80/10. sz., a 
módosításokkal) 129. vagy 132. cikke vagy A nyilvántartásokba való be- és kijelentkezésről, a 
foglalkoztatási tervről, az álláskereséssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint a 
nyilvántartásokba bejegyzett személyek felügyeletéről szóló rendelet (a Szlo. Közt. Hiv. Lapja 106/10. 
sz., a módosításokkal) 31. cikke szerint jár el és a kijelentkezés napján törli Önt az Intézet 
nyilvántartásában. 

Az ügyfél kérésére az Intézet igazolást állít ki a SzKFI (ZRSZ) nyilvántartásában az előző időszakra 
vonatkozó nyilvántartásba vételről. A törvények alapján létrehozott nyilvántartásban szereplő személyek 
nyilvántartásának vezetéséről és megszüntetéséről szóló igazolás kiállítására és módosítására az 
általános bírósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A férfi nem nyelvtani alakban használt kifejezések a nőkre is vonatkoznak. 
 
 
Jelen űrlap aláírásával garantálom, hogy a megadott adatok helyesek és valósak. 
 
 
 
Dátum:_________________                              A személy aláírása: __________________________ 
 
 
 
BIZONYÍTÉKOK A BEADVÁNYHOZ külföldi munkavállalás/önfoglalkoztatás miatti törlés 
esetén: 

 

 a külföldi munkaviszony (önfoglakoztatás) igazolása/az erről szóló szerződés 

 


