17. melléklet

Tájékoztató közfoglalkoztatottaknak a közfoglalkoztatási jogviszony alatt létesíthető
munkavállalás feltételeiről

Közfoglalkoztatási jogviszony alatt, amennyiben a nyílt munkaerőpiacon kíván munkát vállalni, az alábbi
jogai és kötelezettségei vannak.
1. Állásinterjún való részvétel
a. a közfoglalkoztató köteles Önt elengedni állásinterjún való részvételre,
b. a megjelenésről a tájékoztató mellékletét képező igazolást aláíratja az állást kínáló
munkáltatóval, és átadja a közfoglalkoztatójának,
c. az állásinterjú napjára nem a teljes bér, hanem állásidőre járó díjazás illeti meg.
2. Közvetítés megfelelő munkahelyre
a. a járási (fővárosi kerületi) hivatal jogosult Önt a közfoglalkoztatás ideje alatt a nyílt
munkaerőpiacra kiközvetíteni,
b. amennyiben Ön az állást visszautasítja, a közfoglalkoztatásból kizárásra kerül 3
hónapra, és törlik 60 napra az álláskeresők nyilvántartásából.
3. Közvetítés egyszerűsített foglalkoztatásba
a. a járási (fővárosi kerületi) hivatal jogosult Önt a közfoglalkoztatás ideje alatt
egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyba kiközvetíteni,
b. amennyiben Ön az állást visszautasítja, 3 hónapra kizárásra kerül a közfoglalkoztatásból.
4. Rövid idejű kereső tevékenység és egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony
önálló létesítése
a. a közfoglalkoztatási jogviszony ideje alatt Ön jogosult rövid idejű kereső tevékenységet
önállóan létesíteni,
b. a kereső tevékenység ideje legalább 3 legfeljebb 120 napos határozott időtartamú lehet,
c. a munkaviszony megkezdése előtt legalább 2 munkanappal annak érdekében, hogy
fizetés nélküli szabadságát a közfoglalkoztató engedélyezze, a tájékoztató mellékletét
képező

a

„határozott

idejű

munkaviszony

létesítéséről

szóló

nyilatkozatot”

a

közfoglalkoztatójának át kell adni,
d. amennyiben egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt önállóan létesít
és az a-c) pontban foglaltaknak megfelelően jár el, fizetés nélküli szabadságra jogosult.
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1. Igazolás állásinterjún történő részvételhez
2 Határozott idejű munkaviszony létesítéséről szóló nyilatkozat

17/a. melléklet

Munkáltató igazolása közfoglalkoztatott állásinterjún történő megjelenésről

Munkáltató neve…………………………………………………………………………..
Munkáltató címe…………………………………………………………………………..
Munkáltató képviselője……………………………………………………………………
Telefonszáma………………………………………………………………………………

Igazolom, hogy…………………………………………………………………közfoglalkoztatott az álláshellyel
kapcsolatban………… év ……………….. hó ……… napon a fent megnevezett munkáltatónál megjelent.
Az igazolás a közfoglalkoztatott kérésére kizárólag a közfoglalkoztatónak szóló igazolásként került
kiadásra; egyéb célra nem használható fel.
Kelt: _________________________________, ______ év ______________ hó ____ nap

……………………………………
munkáltató aláírása

17/b melléklet

Határozott idejű munkaviszony létesítéséről szóló nyilatkozat

……………………………………………………………………………... (közfoglalkoztatott neve, anyja neve,
születési helye, ideje)……………….. munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatott nyilatkozom, hogy
20….év…hó…napjától 20….év……hó….napjáig határozott idejű munkaviszonyt kívánok létesíteni.
Kérem a Tisztelt Munkáltatót, hogy ezen időtartamra biztosítsa számomra a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
2.§ (3a) bekezdése alapján járó fizetés nélküli szabadságot.

Kelt: ________________________________, ______ év ______________ hó ____ nap

………………………………………
közfoglalkoztatott aláírása

