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MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
I. Munkáltató adatai
Munkáltató neve:
Munkáltató székhelye:
Munkáltató publikus
telefonszáma:
Munkáltató adószáma:

Munkáltató működésének kezdete:
TEÁOR kód:

Munkáltató cégjegyzékszáma / engedélyszáma:
Munkáltatónál foglalkoztattok száma:
Munkáltató fő tevékenységi köre:
□ fa / nyomda / papíripar
□ vendéglátás
□ kő / ásványi anyagok / gáz/ kerámia
□ acélipar / fémipar / gépjárműgyártás
□ kertészet / kertépítés
□ pénzügyi szolgáltatás
□ elektronika / finomtechnika / optika
□ építőipar / kereskedelem / bányászat
□ bőr-/ textil/ ruhaipar
□ élelmiszeripar
□ műanyag-/ gumi/ azbesztgyártás
□ állattenyésztés / halászat / mezőgazdaság /
□ szolgáltatás
borászat /erdőgazdálkodás
□ bank / szolgáltatás/ biztosítás
□ kiskereskedelem
□ egyéb :……………………………………
□ közalkalmazott / köztisztviselő
Munkáltató csőd vagy felszámolási eljárás alatt áll:
Igen
Nem
Munkáltatóval szemben végrehajtási eljárás van folyamatban:

Igen

Nem

II. Munkavállaló adatai
Munkavállaló neve:
Munkavállaló születési neve:
Anyja születési neve:
Munkavállaló születési helye,
ideje
Azonosító okmány
megnevezése, száma:
Munkavállaló lakcíme:

,

év

hó

nap

Munkahelyi telefonszáma:

III. Munkaviszonyra vonatkozó adatok
Munkavállaló
foglalkozása:

Munkaviszony kezdete:

Munkavállaló jelenlegi beosztás
Felsővezető

Középvezető

Egyéb szellemi alkalmazott

Munkavégzés helye:
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Fizikai alkalmazott

Munkaviszony típusa:

Határozatlan idejű

Munkaviszony jellege:

Teljes idős

Határozott idejű:……………………..napjáig
szól
Rész idős

Munkavállaló jelenleg próbaidő alatt áll:

Igen

Nem

Igen

Nem

Próbaidő esetén annak lejárati időpontja:
Munkavállaló jelenleg felmondás alatt áll:
Felmondás esetén a munkaviszony megszűnésének időpontja:
Munkavállaló jelenleg keresőképtelen állományban van:

Igen

Nem

Keresőképtelenség esetén annak kezdő időpontja:
Munkavállaló jelenleg CSED-en /GYED-en van:

Igen

Nem

CSED / GYED esetén annak lejárati időpontja:
Munkavállaló a Munkáltatóban tulajdoni hányaddal rendelkezik:

Igen

Nem

IV. Jövedelmi adatok
Munkavállaló
havi
besorolási alapbére:

bruttó

…………………..…Ft

Az igazolás kiállítását megelőző utolsó három hónap nettó bére összesen:
Összege:

1. …………………Ft 2. ……..……..……Ft 3. ……………………..Ft

Időszak:

1. ……………...…hó 2. ……………...…hó 3. …..……………...…hó

Az igazolás kiállítását megelőző utolsó három havi nettó munkabér (pótlékok nélkül):
Összege:

1. …………………Ft 2. ……..……..……Ft 3. ……………………..Ft

Időszak:

1. ……………...…hó 2. ……………...…hó 3. …..……………...…hó

Az igazolás kiállítását megelőző utolsó három havi munkabéren kívüli rendszeres nettó pótlék:
Összege:

1. …………………Ft 2. ……..……..……Ft 3. ……………………..Ft

Időszak:

1. ……………...…hó 2. ……………...…hó 3. …..……………...…hó

Az igazolás kiállítását megelőző egy évben kifizetett nettó jutalom, bónusz, prémium:
Összege:

…………………Ft

Gyakorisága (a megfelelő aláhúzással jelölendő):
Havi

Negyedéves

Féléves

Éves

Féléves

Éves

Egyéb rendszeres juttatás:
Megnevezése:
Összege:

…………………Ft

Gyakorisága (a megfelelő aláhúzással jelölendő):
Havi

Negyedéves

Az igazolás kiállítását megelőző utolsó három havi béren kívüli juttatás (bruttó havi cafeteria keret):
Összege:

1. …………………Ft 2. ……..……..……Ft 3. ……………………..Ft

Időszak:

1. ……………...…hó 2. ……………...…hó 3. …..……………...…hó

Az igazolás kiállítását megelőző utolsó három havi készpénzben kifizetett/utalt nettó cafeteria:
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Összege:

1. …………………Ft 2. ……..……..……Ft 3. ……………………..Ft

Időszak:

1. ……………...…hó 2. ……………...…hó 3. …..……………...…hó

Családi pótlék összege (amennyiben kifizető hely):
Havi munkabért terhelő
valamennyi levonás, letiltás:

Összege:
Oka:

Munkabér előleggel a Munkavállaló rendelkezik:

Igen

Nem

Igen

Nem

Munkabér előleg esetén a havi törlesztő részlet
összege:
Munkabér előleg esetén annak lejárata:
Munkáltatói kölcsönnel a Munkavállaló rendelkezik:
Munkáltatói kölcsön esetén a havi törlesztő részlet összege:
Munkáltatói kölcsön lejárata:
Munkabér kifizetésének módja:

Átutalással

Készpénz kifizetés

Ezen igazolást – a fent nevezett munkavállaló adataival – hitelelbírálás,
kötelezettségvállalás, illetve készfizető kezességvállalás céljából adtuk ki.

bankkal szembeni

Igazoljuk, hogy a fent nevezett munkavállaló jövedelme után az előírt közterhek megfiz etésre kerültek.
Kijelentjük, hogy cégünk ellen a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
törvény alapján eljárás nem indult.
Alulírott, mint az igazolás kiállítására jogosult személy az adatok valódiságát büntetőjogi felelősségem
tudatában tanúsítom.
Kiállító személy neve:
Beosztása:
Kiszervezett
bérszámfejtő:

igen*

nem

Publikus telefonszáma:
Hivatalos e - mail
címe**:
*amennyiben kiszervezett bérszámfejtő állította ki az igazolást, akkor az ő cégszerű aláírása is szükséges
** munkáltatóhoz/bérszámfejtő céghez publikus forrásból köthető e-mail cím
Kiállítás dátuma: _______ év _____________hónap _____ nap

_________________________________

_________________________________

Bérszámfejtő cégszerű aláírás

Munkáltató cégszerű aláírás

Alulírott …………………………………….. jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a Munkáltatóm jelen
munkáltatói jövedelemigazoláson szereplő személyes adatokat a Sberbank Magyarország Zrt. részére
telefonon / faxon / e – mailen keresztül átadja a munkáltatói jövedelemigazoláson szereplő adatok
helyességének ellenőrzése céljából.

Nyilatkozat dátuma:_________év______________hónap_____nap
____________________________
Munkavállaló / adós aláírása
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