
 
KÉRELEM MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK MUNKAVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSA IRÁNT ZRSZ 

 

 

 

 

Szlovén Munkaügyi Hivatal 
 
 

Kérelmező családi és utóneve: ____________________________________________________________ 

Személyi azonosító száma: _____________________ lakcíme: __________________________________ 

 

Alulírott a munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 80/10., 40/12. szám - 

ZUJF, 21/13., 63/13., 63/13. szám - ZIUPTDSV, 100/13., 32/14. szám - ZPDZC-1, 95/14. szám - ZIUPTDSV-A, 

47/15. szám – ZZSDT, 55/17. és 75/19. szám) 66.a cikkelye alapján az alábbi kérelmet nyújtom be: 

 

KÉRELEM 

                   munkanélküli ellátásban részesülő személyek munkavállalási támogatása iránt 

 



 

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATAI  

 

1. Munkanélküli ellátásban részesülök és a munkanélküli ellátásra való jogosultság időtartama alatt teljes munkaidős 

munkaviszonyt létesítettem. 

 
2. A munkaviszonyt nem azzal a munkáltatóval létesítettem, amely a munkanélkülivé válásom előtt is a munkáltatóm 

volt, és annak nem a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott kapcsolt vállalkozása. 
 

3. Iskolai végzettségem az alábbiak egyike: 
 
- befejezetlen általános iskola, 
- általános iskolai végzettség, 
- alapfokú szakképesítés, 
- középfokú végzettség. 

4. Középfokú iskolai tanulmányaim során nem részesültem az ösztöndíjpolitikát meghatározó törvény szerinti ösztöndíjas 

hiányszakma-képzésben. 
 
5. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 66. és 139. cikke 

alapján a Szlovén Munkaügyi Hivatal meghatalmazott ügyintézője az ügyintézés során beszerezze a tényállásra és a 
döntéshozatal szempontjából lényeges tényekre vonatkozó adatokat. 
 

6. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak. 
 
 

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELENDŐ IGAZOLÁSOK: 
1. Munkaszerződés – kötelező melléklet  

 

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELENDŐ IGAZOLÁSOK A MUNKAVÁLLALÁSI TÁMOGATÁS 

ALAPJÁT KÉPEZŐ KÜLFÖLDI MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ESETÉN, ÉS AZ ÚJBÓLI 

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS 

 
1.     Munkaszerződés (új) – kötelező melléklet 

2.  A munkavállalási támogatás folyósítása előtti utolsó munkaviszony létesítéséről szóló szerződés – kötelező melléklet 

 
 

 
 

Dátum: __________________                                 Kérelmező aláírása: _______________________ 
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KÉRELEM MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK MUNKAVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSA IRÁNT ZRSZ 

 

 

 

 

 

 

Ime: - Utónév: 

Priimek: - Családi név: 

EMŠO: - Személyi azonosító szám: 

DRŽAVLJANSTVO: - ÁLLAMPOLGÁRSÁG: 

Elektronski naslov: - E-mail cím: 

Številka telefona: - Telefonszám: 

 


