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M U N K Á L T A T Ó I  I G A Z O L Á S  

 

1. Munkáltató adatai: 

Teljes neve:  

Székhelye:  

Címe:  

Cégjegyzékszáma/engedélyszáma/ 

nyilvántartási száma: 
 

Adószáma:  

Tevékenységi köre (a megfelelő x-szel jelölendő): 

államigazgatás egészségügy idegenforgalom építőipar
 

távközlés informatika kereskedelem, szolgáltatóipar
 

oktatás rendőrség, honvédség, katasztrófavédelem, NAV mezőgazdaság

közlekedés pénzügy, biztosítás szállítmányozás, fuvarozás
   

egyéb
                                                                                        

Cégforma (a megfelelő x-szel jelölendő): 

társas vállalkozás
 

egyéni vállalkozás
 

egyéni cég
 

őstermelő
 

egyéb
 

Amennyiben saját vállalkozásból igazol 

jövedelmet, a tulajdoni részesedése a 

vállalkozásban (%-ban kifejezve): 

 

Telefonszáma:  

Működésének kezdete:  

Foglalkoztatottak száma:  

A munkáltatói igazolást kitöltő személy: 

neve:  

beosztása:  

munkahelyi telefonszáma:  

munkahelyi e-mail címe:  

Munkáltató csőd vagy felszámolási eljárás 

alatt áll (a megfelelő x-szel jelölendő): 
igen nem

 

Munkáltató végelszámolás alatt áll (a 

megfelelő x-szel jelölendő): 
igen nem

 

Munkáltatóval szemben végrehajtási eljárás 

van folyamatban (a megfelelő x-szel jelölendő): 
igen nem

 

Munkáltató adószáma felfüggesztésre került, 

illetve megszüntetés alatt áll (a megfelelő x-szel 

jelölendő): 

igen nem

 

2. Munkavállaló adatai: 

Neve:  

Születési neve:  

Születési helye, ideje:  

Azonosító okmány típusa, száma:  

Anyja születési neve:  

Lakcíme:  

Adószáma:  

Munkahelyi telefonszáma:  
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3. Munkaviszonyra vonatkozó adatok:  

Munkavállaló foglalkozása:  

Jelenlegi beosztása (a megfelelő x-szel 

jelölendő): 

felsővezető középvezető

egyéb szellemi alkalmazott fizikai alkalmazott
 

Munkavégzés helye:  

Jelenlegi munkaviszony kezdete:  

Munkaviszony tartama (a megfelelő x-szel 

jelölendő): 
határozatlan idejű határozott idejű

 

Határozott idejű munkaviszony esetén annak 

lejárata: 
 

Munkavállaló jelenleg próbaidő alatt áll (a 

megfelelő x-szel jelölendő): 
igen nem

 

Próbaidő esetén annak lejárata:  

Munkavállaló jelenleg felmondás alatt áll (a 

megfelelő x-szel jelölendő): 
igen nem

 
Felmondás esetén a munkaviszony 

megszűnésének időpontja: 
 

Munkavállaló jelenleg keresőképtelen 

állományban van (a megfelelő x-szel jelölendő): 
igen nem

 
Keresőképtelenség esetén annak kezdő 

időpontja: 
 

Munkavállaló jelenleg CSED-en/GYED-en van 
(a megfelelő x-szel jelölendő): 

igen nem

 

CSED / GYED esetén annak lejárata:  

Munkavállaló a Munkáltatóban tulajdoni 

hányaddal rendelkezik (a megfelelő x-szel 

jelölendő): 

igen nem

 

4. Jövedelemre vonatkozó adatok: 

Munkavállaló havi bruttó besorolási bére:  

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 nettó pótlék: 

Megnevezés: 1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... 

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 x-szel jelölendő): 

havi
 

negyedéves
 

féléves
 

éves
  

Egyéb rendszeres juttatás: 

Megnevezés: ....................................   

Összege: ................................ Ft   

Gyakorisága (a megfelelő x-szel jelölendő): 
 

havi

 

 

negyedéves

 

 

féléves

 

 

éves

  

Cafeteria éves nettó összege:  

Havi munkabért terhelő levonás, letiltás: 
Összege: ................................ Ft 

Oka: ..................................... 
 

Munkavállaló rendelkezik munkáltatói 

kölcsönnel (a megfelelő x-szel jelölendő): 
igen nem

 
Munkáltatói kölcsön esetén a havi törlesztő 

részlet összege: 
 

Munkabér kifizetésének módja (a megfelelő x-

szel jelölendő): 
átutalás készpénz kifizetés
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen igazolás kiállítására jogosultsággal rendelkezem. 

Az igazolásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, az igazolásban feltüntetett adatok valóságtartalmának 

ellenőrzéséhez hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú munkáltatói igazolás benyújtása hamis 

magánokirat felhasználás vétségét valósítja meg (Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 345. §). Az igazolt 

jövedelmek után előírt közterhek megfizetésre kerültek. Jelen igazolás kiállítására a KDB Bank Európa Zrt-nél 

jelzálogkölcsön termék igénylése céljából került sor. 

 

A jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a jelen okiratban szereplő, nem a Munkavállalóval kapcsolatos személyes 

adatok kiadására, a Munkavállaló tudomására hozására megfelelő felhatalmazással rendelkezem, valamint ezen, nem 

a Munkavállalóval kapcsolatos személyes adatok jogosultja(i) ehhez hozzájárulásukat adták, csakúgy, mint ahhoz, hogy 

az ő személyes adatai(ka)t a Munkavállaló a KDB Bank Európa Zrt. részére átadja és azokat a KDB Bank Európa Zrt. 

kezelhesse. 
 

 

Kelt: ........................................................... 

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

         Munkáltató cégszerű aláírása és bélyegzője 


