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 Kérelmező / biztosított neve: 

Személyi azonosító szám (EMŠO): 

  
Alulírott a Munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 80/2010., 40/12. - ZUJF 
21/13., 63/13., 63/13. - ZIUPTDSV, 100/13., 32/14. - ZPDZC-1, 95/14. - ZIUPTDSV-A, 47/15. – ZZSDT,  55/17., 
75/19. sz. és 54/21) 118. cikke alapján benyújtom az alábbi kérelmet 

MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELEM 

MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉRE 
 

Munkanélküli ellátás iránti jogosultságot: 
először érvényesítek már részesültem munkanélküli ellátásban és 

azt teljes mértékben kihasználtam nem használtam 

ki teljes mértékben, mivel _________________ 

az új jogosultság helyett a jogosultság fennmaradó részét 

kívánom érvényesíteni, mivel annak időtartama hosszabb, mint az új jogosultságé. 

 
A munkaviszonyom megszűnése óta: 

táppénzen vagyok nem vagyok táppénzen  

 
A munkaviszonyom megszűnését megelőző utolsó 8 (nyolc) hónapban táppénzben részesültem 

betegség, szülési szabadság vagy rokkantság miatt: 
IGEN NEM 

 

Az öregségi és rokkantsági biztosításról szóló törvény 27. cikkének (4) bekezdése alapján megfelelek az 

öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeinek (60. életévemet betöltöttem és kiegészítő szolgálati idő 

vásárlása nélkül is rendelkezem 40 év szolgálati idővel) 

 IGEN        Dátum____________                                 NEM      

A foglalkoztatói nyugdíjbiztosításról rendelkező jogszabályok alapján megfelelek a foglalkoztatói nyugdíjra 

való jogosultság feltételeinek (a foglalkoztatói nyugdíjbiztosítás olyan biztosítási forma, amelyre azok a 
munkavállalók jogosultak, akik különösen nehéz munkát végeznek, illetve olyan munkát, amelynek végzésére az 
ember egy bizonyos kor után fizikailag vagy pszichésen nem képes, pl. katonák, rendőrök, járművezetők, 
erdészek, vasutasok, pilóták és mások). 
 

 IGEN          NEM  

Foglalkoztatói nyugellátásban részesültem 

 IGEN          NEM  

A munkaviszonyom megszűnése előtt határ menti ingázóként naponta vagy legalább hetente egyszer 

elutaztam egy másik EU-, EGP-tagországba vagy a Svájci Államszövetségbe, azon belül 

____________________-ba/be. 

 IGEN                 NEM  

Külföldön szerzett szolgálati idővel is rendelkezem  

 IGEN                 NEM  

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300%7CRS-21%7C2802%7C785%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300%7CRS-21%7C2802%7C785%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600%7CRS-63%7C7633%7C2511%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120600%7CRS-100%7C10960%7C3600%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120600%7CRS-100%7C10960%7C3600%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014122900%7CRS-95%7C10664%7C3950%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015063000%7CRS-47%7C5131%7C1930%7CO%7C
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A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATAI 

1. A munkanélküliség előtt 

   nem rendelkeztem és jelenleg sem rendelkezem munkából származó jövedelemmel . 

   rendelkeztem és a továbbiakban is fogok rendelkezni munkából származó jövedelemmel. 

 
2. Tudomásul veszem azt a kötelezettségemet, hogy a Munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény 67. cikke alapján köteles 

vagyok a Hivatalt tájékoztatni a munkajövedelem-szerzés minden alapjáról. Ha ez az alap már a munkanélküli ellátáshoz való 
jogosultság érvényesítésekor fennáll, akkor köteles vagyok erről értesíteni a Hivatalt a pénzbeli ellátás igénybevételekor, de 
legkésőbb az ezen alap létrejöttétől számított nyolc napon belül. Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségem elmulasztása 
esetén megszűnik a munkanélküli ellátáshoz való jogosultságom és köteles vagyok visszafizetni a jogtalanul kapott 
munkanélküli ellátást. 

 
3. Tudomásul veszem, hogy Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 66. és 139. cikke alapján a SZK Foglalkoztatási 

Hivatalának az eljárást lefolytató hivatalos személye a tényállás és a döntéshozatal szempontjából releváns tények 
megállapításához szükséges fontos adatokat a hivatalos nyilvántartásból szerzi be, és ezt nem tiltom meg. 

 
4. Tudomásul veszem, hogy azt a döntésemet, miszerint az új jogosultság helyett a munkanélküli ellátás még kihasználatlan, 

fennmaradó részét kívánom érvényesíteni, csak az elsőfokú hatóság határozatának meghozataláig vonhatom vissza. 
 

5. Tudomásul veszem, hogy a Munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény 63. cikkének (4) bekezdése alapján nem vehetem 
igénybe a munkanélküli ellátást, ha: 
– az öregségi és rokkantsági biztosításról szóló törvény 27. cikkének (4) bekezdése alapján megfelelek az öregségi nyugdíjra 

való jogosultság feltételeinek, 
 

–  a foglalkoztatói nyugellátásról szóló törvény rendelkezései alapján megfelelek a foglalkoztatási nyugellátásra való 
jogosultság feltételeinek. 

6. Kijelentem, hogy a munkanélküli ellátás címén kapott jövedelem után fizetendő jövedelemadó-előleg kiszámítása során 
kiegészítő általános adókedvezményben részesülök (a megfelelőt jelölje meg X-szel):   

7.  
IGEN  NE 

Ha megjelöli az IGEN-t vagy ha egyiket sem jelöli meg, akkor a munkanélküli ellátás összegének kiszámításakor figyelembe vesszük 
a kiegészítő általános adókedvezményt.  

Ha a NEM-et jelöli meg, akkor a munkanélküli ellátás összegének kiszámításakor nem vesszük figyelembe a kiegészítő általános 
adókedvezményt.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott minden adat valós. 
 

 

  

Magyarázat: 
A munkanélküli ellátás címén kapott jövedelem után fizetendő jövedelemadó-előleg kiszámítása során a jövedelem 
összegétől függő általános adókedvezmény kerül érvényesítésre (alacsonyabb jövedelem esetén nagyobb mértékű az 
általános adókedvezmény). 

 
Ha a tárgyévben a munkanélküli ellátáson kívül más (magasabb) jövedelmet is szerez, akkor éves szinten aránylag 
magas elszámolási különbözetet (pótlólagos személyi jövedelemadó-befizetés) fizethet.  
 
Ha azt szeretné, hogy az adómegállapítás során ne kerüljön sor elszámolási különbözet megállapítására, illetve 
legalábbis nem magas összegben, akkor már a munkanélküli ellátáshoz való joga érvényesítése során a havi 
kifizetésekre vonatkozó alacsonyabb mértékű általános adókedvezményt válassza.  

Részletesebb információkért látogasson el a Pénzügyi Hivatal (FURS) honlapjára: 

https://www.fu.gov.si/kontakti/#c116. 
 

https://www.fu.gov.si/kontakti/#c116
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A KÉRELEMHEZ MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK: 

1.   Munkaszerződés(ek) – a kérelmező mellékeli 

2.   A munkabér összegéről szóló keresetigazolás (OBR. ZRSZ-SV/3) – a Hivatal szerzi be / a kérelmező nyújtja be 

3.   A ZPIZ ellátásról szóló adat – a Hivatal szerzi be 
 
 
 

 
   A KÉRELMEZŐ CSALÁDTAGJAINAK ADATAI 

AKIKRE A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN AZ ADÓKEDVEZMÉNYT 

IGÉNYLI: 

CSALÁDI ÉS UTÓNEVE SZÜLETÉSI 

ÉVE 
ADÓSZÁMA SZEMÉLYI 

AZONOSÍTÓ 

SZÁMA (EMŠO) 

A KÖZTÜK LÉVŐ 

ROKONI 

KAPCSOLAT 

     

     

     

     

     

     
  A rokoni kapcsolat jellege – írja be a megfelelő jelzést: 

A1 - gyermek, 18 éves korig 

A2 - 18-26 év közötti életkorú gyermek, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait  
A3 - 26. életévét betöltött gyermek, aki 26 éves koráig beiratkozott a felsőfokú alapképzésre, 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 iskolai képzésben és munkaképes, ha a foglalkoztatási hivatalhoz bejelentkezett 
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 jogszabályok szerint annak tekinthető 
C - házastárs vagy élettárs, akinek nincs munkaviszonya, és nem folytat jövedelemszerző tevékenységet  

D – a biztosított szülei vagy örökbefogadói 

 
 
 

A KÉRELEM MELLÉKLETE: 

I. MUNKAVISZONYOM AZ ALÁBBI OKOK MIATT SZŰNT MEG (kérjük, jelölje X-el a megfelelő okot): 
 

1. A HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS LEJÁRT 
Bizonyíték:  Munkaszerződés(ek) / a kérelmező nyújtja be 

 
2. A MUNKÁLTATÓ (TERMÉSZETES SZEMÉLY) HALÁLA 

Bizonyíték:  Közigazgatási Egység igazolása a munkáltató (természetes személy) haláláról / a Hivatal szerzi be 
   Egyéb:   

 

3. A MUNKASZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNT MEGSZŰNTETÉSE 
Bizonyíték:  Írásbeli megállapodás a munkaszerződés hatályon kívül helyezéséről / a kérelmező nyújtja be 

 

4.a. RENDES FELMONDÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL INDOKLÁS NÉLKÜL 
Bizonyíték:  A munkaviszony írásbeli felmondása a munkavállaló részéről / a kérelmező nyújtja be 

 
b. RENDES FELMONDÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT 

VÁLTOZÁS ÉS A MUNKASZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT JOGOK KORLÁTOZÁSA, VALAMINT A 

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK LÉNYEGES MEGVÁLTOZÁSA MIATT 
Bizonyíték:  A munkaszerződés felmondása írásban a munkavállaló részéről / a kérelmező nyújtja be 

 A rosszabbodás/változás okainak indoklása / a kérelmező nyújtja be 
 Munkaszerződés(ek) / a kérelmező nyújtja be 

 
5. RENDES FELMONDÁS CSŐDELJÁRÁS, ILLETVE VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA MIATT 

Bizonyíték:  A munkaszerződés felmondása írásban az eljárás vezetője részéről / a kérelmező nyújtja be 

 
6. RENDES FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL 

Bizonyíték:  A munkaszerződés felmondása írásban a munkáltató részéről / a kérelmező nyújtja be 
 

7. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL 
Bizonyíték:  A munkaszerződés felmondása írásban a munkáltató részéről / a kérelmező nyújtja be 
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 a dolgozók képviselője 
Bizonyíték:  A szakszervezet ill. hatóság 
hozzájárulása / a kérelmező nyújtja be 

oz. organa/predloži vlagatelj 

 szülői szabadságon voltam  
Bizonyíték:  Szociális Munkaügyi Központ határozata / a Hivatal szerzi be 

 táppénzen voltam 
Bizonyíték:  Táppénzes papír/ a kérelmező 
nyújtja be 

 II. ill. III. kategóriás rokkant, csökkentett munkaképességű, a 

ZPIZ-től kaptam pótlékot 
Bizonyíték:  A ZPIZ rokkantságról, pótlékról szóló határozata / a Hivatal szerzi be   

 terhes voltam illetve gyermeket szoptattam 
Bizonyíték:  A munkáltató értesítése a 

terhességről / a kérelmező nyújtja be 



 a fentiek közül egyik sem 

 

 nem nem nyújtottam be a törvény szerinti jogorvoslati kérelmet 
 igen benyújtottam a törvény szerinti jogorvoslati kérelmet 
 igen be fogok nyújtani a törvény szerinti jogorvoslati kérelmet 

 

8. FELMONDÁS ILL. A MUNKAVISZONY KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNT MEGSZŰNTETÉSE 

GYERMEKGONDOZÁS MIATT 
Bizonyíték:   Felmondás írásban, ill. a szerződés közös megegyezéssel történt megszűntetése 4 vagy több gyermek gondozása miatt / 

                                     a kérelmező nyújtja be 

 A gyermekek anyakönyvi kivonata / a kérelmező nyújtja be 

 
9. A DOLGOZÓ RENDKÍVÜLI FELMONDÁSA, mivel a munkáltató: 

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

 három egymás követő hónapban ill. egy 6 hónapos időszakban nem fizette be utána a társadalombiztosítási járulék teljes 

összegét 

 az illetékes felügyelet határozata miatt több mint 30 napig nem tette lehetővé a munkavégzést, és nem fizette ki számára a 

törvény által előírt távolléti díjat 

 kétszer egymás után ill. egy 6 hónapos időszakban nem fizette ki munkabérét a törvényben előírt ill. a szerződésben 

meghatározott időben   

 legalább két hónapig nem fizette ki munkabérét, illetve lényegesen alacsonyabb munkabért fizetett neki 

 nem biztosította a munkavédelmet és az egészségbiztonságot annak ellenére, hogy a dolgozó előzőleg kérte a munkáltatótól 

az őt fenyegető közvetlen és súlyos életveszély és egészségkárosodás veszélyének az elhárítását 

 nem részesítette egyenlő bánásmódban 

 nem biztosított védelmet számára a munkahelyi szexuális és egyéb zaklatás, illetve bántalmazás ellen 
Bizonyíték:   A munkaszerződés felmondása a munkavállaló részéről / a kérelmező nyújtja be 

 A munkáltatónak adott írásbeli figyelmeztetés másolata / a kérelmező nyújtja be 

 A munkafelügyelethez benyújtott panasz másolata / a kérelmező nyújtja be 

 

A munkáltatói felmondás esetén meglévő felmondási időben az alábbi státuszban voltam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A munkaviszony megszűnésével kapcsolatban: 
 
 

 
 

Bizonyíték:  Az illetékes munkaügyi és szociális bírósághoz benyújtott jogorvoslati kérelem / a kérelmező nyújtja be 

 

ADATOK A FELMONDÁSI IDŐ TARTAMÁRÓL ÜZLETI, ILLETVE ALKALMATLANSÁGI OKOK 
MIATTI ESETEKBEN  

A felmondási idő alatt _______ nap távolléti időt vettem igénybe ki a munkaerőpiacra való belépésem érdekében és 
ezekre a napokra a munkáltató

  

 kifizette  nem fizette ki 

részemre a távolléti díjat. 
 

A felmondási idő alatt a munkáltató ill. a SZK Foglalkoztatási Hivatala: 

 nem kínált fel megfelelő új, határozatlan idejű munkaszerződést más munkáltatónál 

 
 felkínált egy megfelelő új, határozatlan idejű munkaszerződést egy másik munkáltatónál, melyet az alábbi okok miatt 

nem fogadtam el: ______________________________________ 

 

10. MUNKASZERZŐDÉS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSE 
Bizonyíték:  Bírósági ítélet 

 
11. ÖNFOGLALKOZTATÓ SZEMÉLY TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE (egyéni vállalkozók, önálló kulturális dolgozók 

stb.) 
Bizonyíték:   Igazolás a megfelelő nyilvántartásba való bejegyzésről ill. onnan való törlésről (határozat a cégjegyzékbe való 

bejegyzésről/törlésről, határozat az önálló kulturális dolgozók jegyzékébe való bejegyzésről/törlésről / a Hivatal szerzi be 

  A tevékenység megszűnése okának indoklása megfelelő bizonyítékokkal / a kérelmező nyújtja be 

 A tevékenységgel szerzett jövedelem után a személyi jövedelemadó-előleg elszámolása a folyó évre és az elmúlt évre az 

egyéni vállalkozó esetében / a Hivatal szerzi be 
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 Személyi jövedelemadót megállapító határozat a folyó és az előző évre vonatkozólag – a többi önfoglalkoztató számára / a Hivatal 
szerzi be 

 Egyéb:   
 

12. MÁS HELYRE TÖRTÉNŐ KÖLTÖZÉS A HÁZASTÁRS, ILLETVE AZ ÉLETTÁRS MUNKÁJA MIATT 
Bizonyíték:  Nyilatkozat a házastársi/élettársi közösségről / a kérelmező nyújtja be 

 A házastárs munkaszerződése / a kérelmező nyújtja be 
 Nyilatkozat a biztosított lakóhelyétől a házastárs ill. az élettárs munkahelyéig tömegközlekedési eszközzel egy irányban megtett út 

hosszáról / a kérelmező nyújtja be 
 

13. KÜLFÖLDI SZEMÉLY MUNKASZERZŐDÉSÉNEK MEGSZŰNÉSE 
Bizonyíték:  Igazolás:   

 

14. VÁLASZTÁS, ILLETVE KINEVEZÉS ALAPJÁN BETÖLTÖTT KÖZJOGI VAGY EGYÉB FUNKCIÓ MEGSZŰNÉSE A 

TÖRVÉNYHOZÓI, VÉGREHAJTÓI ILL. BÍRÓI HATALMI ÁGBAN 
Bizonyíték:  Igazolás a munkahelyre történő visszatérési jogosultság érvényesítéséről / a kérelmező nyújtja be 

 

15. EGYÉB OKOK (nevezze meg):_ 
Bizonyíték:  Dokumentáció a munka megszűnéséről / a kérelmező nyújtja be 

 
A MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE UTÁN 

 

16. AZ ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE A MUNKASZERZŐDÉS MUNKAJOGI JOGSZABÁLYOK 

SZERINTI FELFÜGGESZTÉSE MIATT 
Bizonyíték:  Az önkéntes biztosítás alapját képező jogviszony megszűnéséről szóló dokumentáció / a kérelmező nyújtja be 

 A FURS (adóhatóság) igazolása a befizetett járulékokról / a Hivatal szerzi be 
 

17. A KÜLFÖLDÖN FOGLALKOZTATOTT SZLOVÉN ÁLLAMPOLGÁROK HÁZASTÁRSA ILL. ÉLETTÁRSA 

ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE 
Bizonyíték:  Az önkéntes biztosítás alapját képező jogviszony megszűnéséről szóló dokumentáció (igazolás a házastárs ill. élettárs külföldi 

munkájának megszűnéséről / a kérelmező nyújtja be 

 A FURS (adóhatóság) igazolása a befizetett járulékokról / a Hivatal szerzi be 
 

18. A DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDRE KIKÜLDÖTT EGYÉB KÖZTISZTVISELŐK HÁZASTÁRSA ILL. ÉLETTÁRSA 

ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE 
Bizonyíték:  Az önkéntes biztosítás alapját képező jogviszony megszűnéséről szóló dokumentáció (igazolás a házastárs ill. élettárs külföldi 

kiküldetésének megszűnéséről) / a kérelmező nyújtja be 
 A FURS (adóhatóság) igazolása a befizetett járulékokról / a Hivatal szerzi be 

A kérelem benyújtásának napja: ___________   az alábbi mellékletekkel együtt: _____________________ 

 A kérelmet _________ nap alatt ki kell egészíteni az alábbi mellékletekkel: __________________________ 
 

A kérelmező aláírása:     
 

A hiánypótlás ____________-án/-én 
megtörtént. 

az alábbi mellékletekkel:     

 

Dátum: ZRSZ hivatalos személyének neve és aláírása: 


