Hol talál meg bennünket?
Az EURES-T Danubius Határ Menti Társulás területén
működő alábbi irodáink munkanapokon ügyfélfogadási
időben állnak az önök rendelkezésére

»»

Komáromi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal
Centrum CIEĽ, Biskupa Királya 30, Komárom/Komárno
Komárom/Komárno, Župná 15
Ógyalla/Hurbanovo, Komárňanská 177
Gúta/Kolárovo, Kostolné námestie 32

»»

Érsekújvári Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal
Érsekújvár/Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1
Vágsellye/Šaľa, P. Pázmáňa 52/21
Párkány/Štúrovo, Sv. Štefana 79
Surány/Šurany, SNP 149

»»

MUNKANÉLKÜLI LETTEM
Mit tegyek, ha megszűnik a munkaviszonyom?
»»

felkeresheti az állandó lakóhelye szerinti munkaügyi hivatalt,

»»

kérje ki azt az űrlapot, amelyen kérelmezheti álláskeresőként
történő nyilvántartásba vételét,

»»

a kérelemhez csatolja a munkaviszonya megszűnését igazoló
iratot (felmondás, megegyezés), a munkáltatói igazolást, a végzettségét igazoló okiratot és az érvényes személyi igazolványt,

»»

ha a kitöltött kérelmet és a szükséges iratokat a munkaviszony
megszűnését követő hét munkanapon belül személyesen benyújtja a hivatalnak, a munkaviszony megszűnését követő nappal kezdődően kerül be az álláskeresők nyilvántartásába,

»»

ha a kitöltött kérelmet és a szükséges iratokat a munkaviszony
megszűnését követő hét nap elteltével nyújtja be, a hivatal önt
a kérelem benyújtásának napján veszi álláskeresőként nyilvántartásba.

Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal
Dunaszerdahely/Dunajská Streda, Ádorská 41
Dunaszerdahely/Dunajská Streda, Štúrova 867
Somorja/Šamorín, Bratislavská 35
Nagymegyer/Veľký Meder, Okočská 1

»»

Eljárás, jogosultság,
foglalkoztatási szolgáltatások
a Szlovák Köztársaságban

Lévai Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal
Léva/Levice, Ľ. Štúra 53,
Zselíz/Želiezovce, Schubertova 45
Ipolyság/Šahy, SNP 52

A kiadvány az Európai Unió támogatásával készült.

Munkanélküli-járadék:
A munkanélküli-járadék folyósítása iránti írásos kérelmét a lakóhelye szerint illetékes Társadalombiztosítási Intézet kirendeltségén nyújthajtja be. Az írásos kérelemhez csatolni
kell az illetékes munkaügyi hivatal által kiadott nyilvántartásba való besorolás jogerős
határozatát.
Amennyiben európai uniós tagállamban volt alkalmazásban, választhat, hogy Szlovákiában,
a saját lakóhelye szerint illetékes Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal nyilvántartásába
kíván bejelentkezni, és ahol a munkanélküli-járadék folyósítását is kérvényezni fogja, vagy
abban az országban, ahol dolgozott. Ha úgy dönt, hogy az illetékes Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatal nyilvántartásába kíván bejelentkezni, a legutóbbi foglalkoztatása szerinti
EU-s ország illetékes foglalkoztatási szervezete kiállítja az E301-es vagy U1 nyomtatványt.
Ezt a nyomtatványt a Társadalombiztositási Intézet illetékes kirendeltségén kell benyújtani.
Amennyiben Ön határmenti munkavállaló volt (aki szakmai tevékenységét másik tagállamban végezte, mint ahol a lakóhelye található, és ahova rendszerint legalább hetente egyszer visszatért) a munkanélküli-járadék folyósítását és az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételt abban az országban kell kérvényeznie, ahol az Ön lakóhelye van.
Lakóhelyként személyes érdekeltségek központja értendő, amely nem mindig egyezik az
állandó lakhellyel.

Munkanélküli-járadékra az jogosult,
1. aki az álláskeresőként történt nyilvántartásba vételét megelőző utolsó három évben

munkanélküliségi biztosítás keretében legalább két évig, azaz 730 napig biztosított
volt – A személy vagy

2.

akit a határozott idejű foglalkoztatási jogviszony befejezését követően álláskeresőként nyilvántartásba vesznek, feltéve, hogy a nyilvántartásba vételt megelőző utolsó
négy évben
»» határozott idejű munkaviszonyban állóként munkanélküliségi biztosítás keretében
vagy önkéntes járulékfizetőként legalább két évig, azaz 730 napig biztosított volt,
és
»» más alkalmazotti viszony alapján nem volt kötelezően biztosított – B személy vagy

3.

1.

2.

az a rendőr vagy hivatásos katona, akit a szolgálati jogviszonyát követően álláskeresőként nyilvántartásba vették, ugyanakkor a rendőrök és katonák társadalombiztosítási ellátásáról szól törvény értelmében nem jogosult szolgálati járadékra vagy szolgálati jogviszonyának időtartama nem jogosítja fel
szolgálati nyugdíjra vagy nem jogosult szolgálati rokkantsági nyugdíjra, viszont
az álláskeresőként történt nyilvántartásba vételét megelőzően legalább két évig,
azaz 730 napig a munkanélküliségi járulékfizetés szempontjából biztosított volt
– C személy.

A munka-, szociális és családügyi hivatal információs,
és tanácsadói és munkaközvetítői szolgáltatások osztálya
a lakosság, az álláskeresők, az állás iránt érdeklődők és a munkáltatók számára
tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt.

Információs és tanácsadói szolgáltatásokat
az alábbi témákban nyújtunk:
»»

pályaválasztás,

»»

álláskeresés, állásváltoztatás,

»»

alkalmazott kiválasztása,

»»

munkahelyi beilleszkedés.

Információs és tanácsadói szolgáltatásnak minősül
az érdeklődők tájékoztatása és számukra szakmai
tanácsadás nyújtása az alábbi témákban:
»»

Az álláskeresők nyilvántartásából törölt,
munkanélküli-járadékban részesülő biztosított

a munkaerő-piaci állások betöltéséhez szükséges, a nemzeti
foglalkozási nómenklatúra szerinti szakmai jártassággal
és gyakorlati tapasztalattal kapcsolatos elvárások,

»»

hazai és külföldi álláslehetőségek,

»»

pályaalkalmasság,

továbbra is jogosult arra a munkanélküli-járadékra, amely neki a támogatási idő
fennmaradó részére jár, ha két éven belül álláskeresőként újra nyilvántartásba
veszik; a járadékra attól a naptól jogosult, amelyen újra nyilvántartásba vették,
a járadékot azonos összegben folyósítják számára, mint a megelőző időszakban;

»»

az aktív munkaerő-piaci és foglalkoztatásösztönző
programokban való részvétel lehetőségei,

»»

munkanélküli-járadékra való jogosultság feltételei,

»»

az adott munkaügyi hivatal illetékességi területén foglalkoztatásfejlesztési céllal kialakított partnerségekben való részvétel lehetőségei.

a támogatási időszak fennmaradó részére járó munkanélküli-járadék 50 %-ának
egy összegben történő kifizetésére jogosult, ha legalább három hónapig kapta
a munkanélküli-járadékot, és az egyösszegű kifizetést írásban kérelmezi.

A munkanélküli-járadék összege
A munkanélküli-járadék folyósítása napok szerint történik, összege a napi kivetési
alap (járulékalap) 50 %-a.

Egészségbiztosítás:
Amíg önt álláskeresőként nyilvántartjuk, az egészségbiztosítási járulékot ön helyett
az állam fizeti. Az ön kötelessége az, hogy egészségbiztosítójánál jelentse be, hogy
álláskeresőként nyilvántartásba vették.

A tájékoztatás és a tanácsadás díjmentes.

