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MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS - Magyarországról származó jövedelem esetén 
Kérjük, hogy az alábbiakban szereplő mezők mindegyikét szíveskedjen kitölteni, mert a Bank kizárólag hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt igazolást tud 

elfogadni, egyéb esetben az igazolás ismételt kitöltése szükséges. 

1. Munkavállaló adatai: 

Alkalmazott neve  

Születési hely, idő  

Anyja neve  

Jelenlegi beosztása 

közalkalmazott köztisztviselő  szellemi alkalmazott középvezető   
felsővezető   közmunkás   tanuló   őstermelő/, családi gazdálkodó 

cégtulajdonos/egyéni vállalkozó  szerződéses  fizikai alkalmazott   
Egyéb  nyugdíjas  ügyvéd, közjegyző  szellemi szabadfoglalkozású (pl. 
újságíró) Kkt./Bt. bel/kültag 

Munkavállaló cégjegyzésre jogosult?   

Foglalkozása  

Foglalkoztatás heti / napi                    órás munkaidő 

Próbaidő – lejárata:  

A munkavállaló 
 

/GYES állományban van                                        -ig 

Passzív állomány esetén annak kezdete  

Jelenlegi munkaviszony kezdete  

Jogutódlás esetén előző munkáltató neve   

Jogutódlás esetén előző munkaviszony kezdete:                                              vége: 

Előző munkáltató neve:  

Előző munkaviszony: kezdete:                                              vége: 

Nevezett munkavállaló felmondás alatt áll  

Nevezett munkavállaló munkaszerződése  -ig  

A határozott időtartam lejártakor a munkaviszony hosszabbításra kerül:    igen        nem kívánunk nyilatkozni 

90 napon belül lejáró GYED állomány esetén a munkáltató vállalja a továbbfoglalkoztatást:     igen                

Az elmúlt 3 hónapban 30 napnál hosszabb táppénzen  Volt  Nem volt / Jelenleg sincs  Jelenleg is van ………….……….óta   

2. Munkáltató adatai 

Munkáltató neve  

Székhelye  

Munkáltató címe (ha nem 
azonos a székhellyel) 

 

Munkavégzés címe  

Adószáma  Cégjegyzék száma  

TEÁOR kódja  
A munkáltató felszámolás, csődeljárás 
vagy végelszámolás alatt áll 

 

Gazdasági ágazat 

Fő tevékenység:  Gyógyszeripar Feldolgozás és gyártás Közmű, közszolgáltató  Autóipar Papír és 
papírfeldolgozás Mezőgazdaság, erdészet Építőipar, építőanyag ipar, építőanyag Állam Acélipar és 
fémfeldolgozás Pénzügyi szolgáltatás Fehérgalléros” szolgáltatás (pl: adótanácsadó) Élelmiszeripar Olaj és 
gázipar Textilipar, ruhaipar Kékgalléros” szolgáltatás (pl: fodrász) Média Élelmiszer kereskedelem  Ingatlan 

Technológiai vállalatok Tartós fogyasztási cikkek gyártása  Vegyipar Egyéb ipar Nem élelmiszer kereskedelem 
Bányászat Hotel és vendéglátás, turizmus Fuvarozás és szállítmányozás Telekommunikáció és posta                                                    

A munkavállaló és a munkáltató, valamint a munkáltatói 
igazolás cégjegyzője / aláírója közötti kapcsolat 

        

  

Kitöltésért felelős 
személy neve / aláírása 
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3. Munkabér adatok 

BRUTTÓ besorolási alapbér                                                         Ft 

A Munkavállaló EKHO adózó?  Bruttó bére:                         Ft 

A munkabér kifizetésének módja                                        

Az elmúlt 3 hónapban történt-e béremelés, ha igen, ennek bruttó 
összege 

    dátum……     -tól  

Éves cafeteria keret nettó összege                                                     Ft 

Hány gyermek után vesz igénybe családi adókedvezményt                                     fő 

A családi adókedvezményt 
  
  

Ennek összege:                      
Ft 

Munkabért terheli levonás vagy munkabér előleg?                                                          

Ha igen, a levonás oka  

A levonás időtartama                                 napjától                                      napjáig 

A levonás összege                                               Ft  VAGY a jövedelem                     %-a 

4. Utolsó három havi nettó jövedelem 

 1.  Időszak (igazolt munkabér   hónapja)                                   Év                                               Hó 

 Bruttó (Ft)   Nettó (Ft)  

I. Adott havi kifizetett munkabér összege   
Táppénzes jövedelmet tartalmaz:  

 

II. Ebből jutalom / bónusz / jutalék összege  

(a megfelelő aláhúzandó) 
  Gyakoriság:  

III. Ebből egyéb **pótlékok, összege és jogcíme   Jogcíme: 

IV. Nettó jövedelem: egyéb nem rendszeres 
pótlékoktól és egyéb levonásoktól mentes 
jövedelem (I-II-III) 

-   

 

2. Időszak (igazolt munkabér hónapja)                                   Év                                               Hó 

 Bruttó (Ft) Nettó (Ft)  

I. Adott havi kifizetett munkabér összege   
Táppénzes jövedelmet tartalmaz:  

 

II. Ebből jutalom / bónusz / jutalék összege   

(a megfelelő aláhúzandó) 
  Gyakoriság:  

III. Ebből egyéb ** pótlékok, összege és 
jogcíme 

  Jogcíme: 

IV. Nettó jövedelem: egyéb nem rendszeres 
pótlékoktól és egyéb levonásoktól mentes 
jövedelem (I-II-III) 

-   

 

3. Időszak (igazolt munkabér hónapja                                   Év                                               Hó 

 Bruttó (Ft) Nettó (Ft)  

I. Adott havi kifizetett munkabér összege   
Táppénzes jövedelmet tartalmaz:  

 

II.  Ebből jutalom / bónusz / jutalék összege   

(a megfelelő aláhúzandó) 
  Gyakoriság:  

III. Ebből egyéb ** pótlékok, összege és 
jogcíme 

  Jogcíme: 

IV. Nettó jövedelem: egyéb nem rendszeres 
pótlékoktól és egyéb levonásoktól mentes 
jövedelem (I-II-III) 

   

Kitöltésért felelős személy neve, aláírása  
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** Egyéb pótlékok: egyéb nem rendszeres juttatás, utazási költségtérítés, üzemanyag megtakarítás, ruhapénz, törzsgárda jutalom, 
szervízdíj, napidíj, lakhatási támogatás, nem rendszeres túlóra pótlék, teljesítménybér teljesítménytől függő része, negyedévesnél 
ritkábban kapott bónusz összege stb. 
 
 
Alulírott, mint az igazolás kiállításáért felelős, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a munkavállaló fent említett 
összes - közteherrel érintett - jövedelme után a jogszabályban felmerült közterhek levonásra és megfizetésre kerültek.  
Tudomásul vesszük továbbá, hogy a Hitelintézet bármely módon történő megkeresése esetén, amennyiben igazoló adatot nem 
szolgáltat a Munkáltató, az a Munkavállaló Hitelintézethez benyújtott kérelme elbírálását meghiúsíthatja. 
 
 

Kitöltésért felelős személy neve 
 

A kitöltésért felelős személy 
 alkalmazottja 

A kitöltésért felelős személy e-mail 
címe 

 

Telefonszáma 
 

Kitöltésért felelős személy aláírása: 
 

Munkáltató cégszerű aláírása: 
 
 
Aláírók neve nyomtatott betűvel: 

 
 

A munkavállalói hozzájáruló nyilatkozat részt a munkavállaló kitöltötte:  Igen     Nem 

Dátum 

 

Munkavállalói Hozzájáruló Nyilatkozat 

Alulírott 

Név:   

Születési név:   

Szül. hely, idő:   

Anyja neve:  

hozzájárulok és felhatalmazom a 

Munkáltató neve:   

 

hogy a munkáltatói igazoláson közölt adatok, információk ellenőrzése céljából a Takarékbank Zrt. telefonos és/vagy írásbeli 

megkeresésére a munkáltatói igazoláson közölt adatok, információk ellenőrzése céljából személyes adataimat is érintő információt 

adjon a Takarékbank Zrt. részére. 

 

 

Kelt, …………………………….., 20….………          

                                         …………………………………………….………..

                     Munkavállaló neve   

    


