
IGAZOLÓLAP
az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához

1. MUNKÁLTATÓ ADATAI:

1 Neve:

2. Címe:

3. Adószáma:

Budapest

DEMO vállalat

12345678-2-02

4. TEAOR szám: 0111

2. MUNKAVÁLLALÓ ADATAI:

5. Neve:

7. Anyja neve:

8.1. Születési hely:

ANYJANEVE 42 anyjakerneve1 42

Dolgozó 42

DSzulhely

8.2. Születési idő:

9. TAJ szám:

10. Állandó lakhelye:

022921006

1959.12.18

6239 Demo Demo utca 46.

11. Tartózkodási helye:    

6. Születési név: leanynev 42 Dolgozó 42

3. AZ UTOLSÓ MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ ADATOK:

12. Munkaköre:

14. Vége:

2011.04.13

2016.05.04

18. Az utolsó legalább 6 hónapig betöltött munkakör megnevezése:

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gépkezelő

FEOR: 8421

FEOR: 8421

13. Kezdete:

15. munkaviszony megszűnésének  időpontját megelőző  négy naptári negyedév kezdőnapja:

2015.04.01

16. A munkaviszony megszűnésének időpontját megeleőző négy naptári negyedév kezdőnapjától 
számított négy naptári negyedévben elért munkaerő-piaci járulékalap összege:

194 341

12 hónap

17. A munkaviszony megszűnésének időpontját megeleőző négy naptári negyedév kezdőnapjától számított négy 
teljes naptári negyedévben elért azon hónapoknak a száma, amelyekben a munkavállalónak volt járulék alapja 
(az érintett hónapok száma):

(közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyra, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyra, a közfoglalkoztatási 
jogviszonyra, a biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyra, a hivatásos 
nevelőszülői jogviszonyra, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyára - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali 
tagozatos tanuló, hallgató tagját - a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú tagjának 
szolgálati viszonyára)

19. A MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT IGÉNYBE VETT 30 NAPOT MEGHALADÓ FIZETÉS NÉLKÜLI 
SZABADSÁG IDŐTARTAMA ÉS MÉRTÉKE:

A szabadság:

A szabadság:

A szabadság:

A szabadság:

Kezdete Vége

20. Jelen Igazolólapon munkaviszonyként felsorolt jogviszonyokra megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó, 
szerződésben megállapított alapbér/illetmény/díjazás összege (Ft) (Az adat tájékoztató jellegű, közlése a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló rendeletek végrehajtása érdekében szükséges, a magyarországi 
álláskeresési ellátásra való jogosultságot nem befolyásolja.)

Az összeg bruttó/nettó: 750

Munkáltató (cégszerű) aláírása

......................................................................

Budapest, 2016. június 14.
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