
KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI! 

MUNKÁLTATÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS 
 (A munkáltató tölti ki) 

 

I. Munkáltató adatai  

Munkáltató neve:   

Munkáltató címe:   

Adószám:   Cégjegyzék szám:  

Fő tevékenységi kör:   

Cégalapítás dátuma:   

Munkáltató csőd vagy felszámolási eljárás alatt áll:  igen        nem 

Munkáltatóval szemben végrehajtási eljárás van folyamatban:  igen        nem 

 

II. Munkavállaló adatai  

Név:   

Születési név:  

Születési hely:   Születési idő:  

Anyja neve:   

Munkavállaló beosztása:  felsővezető     középvezető     szellemi alkalmazott     fizikai alkalmazott  

Munkavállaló munkaköre:   

Munkavégzés helye:  

Munkaviszony kezdete:  Heti munkaidő: óra 

Felmondás folyamatban?   igen        nem  Próbaidő alatt áll?   igen        nem  

Keresőképtelen 

állományban van? 
 igen        nem 

Keresőképtelenség esetén 

annak kezdő időpontja: 
 

Munkaviszony jellege:   határozatlan        határozott idejű, szerződés lejárata: …………….……….…. 

 

III. Jövedelem  

Aktuális havi bruttó besorolási alapbér (pótlékok nélkül): Ft 

Elmúlt 3 havi nettó átlag jövedelem (pótlék, bónusz nélkül): Ft 

Egyéb rendszeres havi bruttó jövedelem (pótlék, túlóra, stb.) Ft 

Családi adókedvezményt igénybe vesz? 

Ha igen, annak utolsó havi nettó összege: 

 igen        nem 

Ft 

25 év alatti fiatalok kedvezményét igénybe veszi?  igen        nem 

30 év alatti anyák kedvezményét igénybe veszi?  igen        nem 

Cafetéria éves nettó összege:  Ft 

12 hónapon belül kifizetett bónusz, prémium, jutalom összege (nettó):  Ft 

A munkabér átutalást megbízott cég végzi? (pl: könyvelő) 

Ha igen, cég neve: 

 igen        nem 

…………………………………. 

A jövedelem kifizetés módja: 
 készpénz    átutalás 
 készpénz és átutalás 



Hatályos: 2023.03.06. 

IV. Levonások 

Munkáltatói kölcsönnel a Munkavállaló rendelkezik? 

Fennálló tartozás összege: 

Havi törlesztőrészlete: 

Munkáltatói kölcsön lejáratának dátuma: 

 igen        nem 

…………………………………. Ft 

……………………………… Ft/hó 

…………………………………….. 

Nettó jövedelmet terhelő egyéb levonás: 

……………………..……………… miatt  ………………………...-ig havi …………………………………… Ft 

……………………….……………. miatt  ………………………...-ig havi …………………………………… Ft 

 

V. Családtámogatási ellátások 

A munkavállaló     CSED-en    GYED-en van, amelynek lejárati dátuma …………………………………… 

 
MagNet Magyar Közösségi Bank a beérkezett adatokat banktitokként kezeli. 

 
Igazoljuk, hogy a cég ellen a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. alapján eljárás nem 

folyik. Jelen igazolással egyidejűleg azt is igazoljuk, hogy az igazolt jövedelmek után az előírt közterhek 

megfizetésre kerültek. A munkáltató anyagi felelősséget vállal a kitöltött adatok valódiságáért. Ezt az igazolást a 

munkavállaló MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-hez benyújtandó hitelkérelméhez adtuk ki. 

 

Igazolást kiállító személy:  

Név:  Beosztás:  

Telefonszám/mellék:  

E-mail cím:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ph. 

Kelt: …………………..…………………. ..…………….………………………… 

 Munkáltató cégszerű aláírása  


