
Potvrdenie o výške príjmu - zamestnanec

Lakástakarék-pénztár számlaszáma:  /

A következ adatokat a munkáltató tölti kiő

Munkavállalói jövedelemigazolás

Všetky nasledjúce údaje vyplní zamestnávateľ

Hitelkérvényez / házastársa*)
žiadateľa o úver / manželky (-a) *)

kezes / házastársa*)
ru iteľa / manželky(-a) *)č

adóstárs /házastársa*)
spoludlžníka / manželky (-a) *)

utca, település
Trvalý pobyt:
ulica, mesto

Dátum narodenia: Rodné číslo:
Születési dátum: Személyi szám: Telefon:

Név:

Legmagasabb végzettség:

Telefón:

Meno:

3)

Dosiahnuté vzdelanie: 3)

Érvényessége:Személyi igazolvány száma:
Platný do:Preukaz totožnosti .:č

Rodinný stav:
Családi állapot: Szakma 1):

Profesia: 1)
Ágazat 2):
Prac. odvetvie 2)

Az átlagos havi jövedelem összegének igazolása
Potvrdenie o výške priemerného mesa ného pracovného príjmu

0
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0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0
0

0

Číslo účtu stavebného sporenia:

Vezetéknév / cím:
Priezvisko / titul:

Állandó lakhely:

Kiállító:
Vydal:

Irsz:
PSČ:

č

Szervezet neve:
Názov organizácie:

Székhely:
Sídlo:

Cégjegyzékszám:
IČO:

Telefon:
Telefón:

A szóban forgó munkavállaló átlagos havi munkaj vedelmét igazoljukö
Potvrdzujeme výšku priemerného mesačného príjmu vyššie uvedeného pracovníka

Családtagok száma
Počet rodinných príslušníkov v jeho zaopatrení

Nettó átlagos havi j vedelem

Bruttó átlagos havi vedelem

ö

jö

čistý priemerný mesačný príjem

hrubý priemerný mesačný príjem

HUF, azaz

HUF, azaz

HUF, slovom

HUF, slovom

ebb l ellátatlan gyerekekö
z toho nezaopatrených detí

HUF

HUF

az utolsó 12 hónapban (ha a mukavállaló 12 hónapnál r videbb ideig van foglalkoztatva, fel kell t ntetni a hónapok számát)ö ü
za posledných 12 mesiacov (ak je zamestnanec zamestnaný menej ako 12 mesiacov, uviesť ich počet)

A munkabér                                   készpénzben fzetve                                               átutalássa a k v. bankszálaszámra:ö
Príjem sa vypláca                           v hotovosti                                                                poukazuje na účet číslo:

*)
*)

A t rvényi levonásokon kív l a k levonásokat valósítjuk meg:ö ü övetkezö
Okrem zákonných zrážok vykonávame z príjmu tieto ďalšie zrážky:

összege
vo výške

összege
vo výške

HUF, levonás típusa
HUF, druh zrážky

HUF, levonás típusa
HUF, druh zrážky

A munkavállaló:                                                             meghatározott                                              határozatlan id szakra van alkalmazvaö
Zamestnanec je zamestnaný na dobu:                           určitú                                                               neurčitú

*)

*)

Igazoljuk, hogy a munkavállalónk cég nknélü
Potvrdzujeme, že náš zamestnanec je u nás zamestnaný od:

óta alkalmazott (év hónap)
(uvádzať mesiac a rok)

Továbbá igazuljuk hogy a munkavállaló felmondási
id alattö
Ďalej potvrdzujeme, že zamestnanec

áll                                nem áll.
je                                 nie je vo výpovednej lehote.*)

*)

Bérszámfejt neve:

Bérszámfejt telefonszáma:

Bérszámfejt e-mail címe:

ö

ö

ö

Meno pracovníka mzdovej účtarne:

Tel. číslo pracovníka mzdovej účtarne:

E-mail pracovníka mzdovej účtarne:

A munkáltató felel épvisel jének aláírása és bélyegz je:ös k ö ö
Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka organizácie:

...........................................................................         ...........................................................................
Kelt                                                                                                                  napon
V                                                                                                                       dňa



Magyarázat:

1. Foglalkozás

2. Munkaágazat

3. Legmagasabb végzettség

1. jogász, közjegyz , könyvvizsgáló, adótanácsadó, konzultáns,ő
bels építész, földmérő ő

2. vegyészmérnök, vegyészlaboráns
3. villanyszerel , elektromechanikus, villamosmérnök, elektrotechnikuső

mérnök, elektrotechnikus, gépészmérnök, gépésztechnikus,
szervizmérnök, szerviz-technikus

4. gyógyszerész, orvos, pszichológus
5. pénzügyi analitikus, pénzügyi menedzser, pénzügyi igazgató, köz

gazdász, gazdasági igazgató, személyzetis, személyzetis menedzser,
biztosítási matematikus, elemző

6. grafkus, webdesigner, formatervez , fényképésző
7. IT - menedzser, IT - konzultáns, informatikus, programozó, informat ikai

rendszergazda, számítógép-hálózat rendszergazda,
rendszeradminisztrátor, PC technikus

8. fodrász, kozmetikus, massz r, aranym ves, ékszerésző ű
9. idegenforgalmi vezet , tolmács, fordítóő

10. tervez , fejlesztési munkatárs, tervező ő
11. tanár, lektor, oktató, nevelő
12. környezetvéd , erdésző
13. menedzser, account menedzser, projektmenedzser,

min ségmenedzser, logisztikai dolgozóő
14. marketingmenedzser, dolgozó, brand-menedzser, termékmenedzser
15. hentes, pék, szakács, bárfelszolgáló, pincér
16. keresked , kereskedelmi menedzser, kereskedelmi felel s,ő ő

kereskedelmi igazgató, kereskedelmi helyettes, kereskedelmi
csoportvezet , ingatlanügynökő

17. biztosítási tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, befektetési tanácsadó
18. segédmunkák, takarítón , au-pair, ápolónő ő
19. kiskereskedelmi boltvezet , forgalmazó, eladó, pénztároső
20. szerkeszt , újságíróő
21. adminisztratív dolgozó, vámtiszt, bérelszámoló, asszisztens, referens
22. offce-menedzser, könyvel , számlázó, titkárn , recepciós, operátor,ő ő

telefonkezel , biztonsági-szolgálati dolgozó, biztonsági technikuső
23. építészvezet , építészmérnökő
24. asztalos, ács, k m ves, kertész, karbantartó, javító, lakatos, szerel ,ő ű ő

hegeszt , autómechanikus, marós, esztergályos, szerszámlakatos,ő
szabó, varrón , munkás, nyomdász, szállító, spedit r, sof rő ő ő

25. anyagbeszerz , beszerz , raktáros, raktárvezető ő ő
26. egészségügyi ápolón , laboránső

1. hadsereg és rend rségő
2. bankügy és biztosítás
3. idegenforgalom és gasztronómia
4. közlekedés, fuvarozás és logisztika
5. faipar
6. gazdaság és pénzügy, könyvelés és könyvvizsgálat
7. elektrotechnika és energetika
8. vegyipar
9. informatika

10. humán-er forrás és személyzetiső
11. menedzsment és konzulting, topmenedzsment
12. marketing és reklám 13. kereskedelem
14. mez gazdaság és élelmiszeriparő
15. jog és jogrend
16. szolgáltatások, fordítás és tolmácsolás
17. építészet és ingatlanok
18. gépészet
19. oktatásügy és m vel désű ő
20. sport és pihenés
21. államigazgatás
22. telekommunikáció
23. m vészet és kultúraű
24. tudomány és kutatás
25. termelés
26. egészségügy és gyógyszerészet, állatgyógyászat
27. környezetvédelem
28. újságírás és médiumok
29. egyéb................

1. alapfokú
2. középfokú
3. középfokú érettségi vizsgával
4. fels fokú alapképzéső
5. teljes fels fokúő

Vysvetlivky:

1. Profesia

1. právnik, notár, audítor/-ka, daňový poradca, konzultant, architekt, geodet

2. chemický inžinier, chemický laborant
3. elektrikár, elektromechanik, elektroinžinier, elektrotechnický inžinier, elektrotechnik, strojný

inžinier, strojný technik, servisný inžinier, servisný technik, výpravca
4. farmaceut/ka, lekár, psychológ
5. finančný analytik, finan čný manažér, finančný riaditeľ, ekonóm/ka, ekonomický riaditeľ,

personalista, personálny manažér, poistný matematik, analytik
6. grafik, web dizajnér, dizajnér, fotograf
7. IT mana žér, IT konzultant, informatik, programátor, správca informačného systému, správca

počítačovej siete, systémový administrátor, technik PC
8. kaderník/čka, kozmetička, masér/ka, zlatník, klenotník
9. sprievodca v cestovnom ruchu, tlmočník, prekladateľ
10. konštruktér, vývojový pracovník, projektant, pilot
11. učiteľ/ka, lektor, školiteľ, vychovávateľ, starosta, knihovník
12. ekológ, lesník, zoológ
13. manažér, account manažér, projektový manažér, manažér kvality, logistik
14. marketingový manažér, pracovník, brand mana žér, produktový manažér
15. mäsiar, pekár, kuchár/ka, barman/ka,čašník/-čka
16. obchodník, obchodný manažér, obchodný referent, obchodný riaditeľ, obchodný zástupca,

vedúci obchodnej skupiny, realitný maklér
17. poisťovací poradca, finančný poradca, investičný poradca
18. pomocné práce, upratovačka, au-pair, opatrovateľ/ka
19. vedúci maloobchodnej predajne, predajca, predavač/ka, pokladník/čka
20. redaktor, novinár
21. administratívny pracovník, colný deklarant, mzdový ú čtovník, asistent/ka, referent
22. office manažér, účtovník/čka, fakturant/ka, sekretárka, recep čná, operátor/ka, telefonistka,

pracovník strážnej služby, bezpečnostný technik, hasi č, vojak, policajt
23. stavbyvedúci, stavebný inžinier
24. stolár, tesár, murár, záhradník, údr žbár, opravár, zámočník, inštalatér, zvárač, automechanik,

frézar, sústružník, nástrojár, kraj čír/ka,šička, robotník, tlačiar, prepravca, špeditér, vodič, baník
25. zásobovač, nákupca, skladník, vedúci skladu

2. Pracovné odvetvie

2. bankovníctvo a poisťovníctvo
3. cestovný ruch a gastronómia
4. doprava,špedícia a logistika
5. drevospracujúci priemysel
6. ekonomika a financie, ú čtovníctvo a audit
7. elektrotechnika a energetika
8. chemický priemysel
9. informatika
10.ľudské zdroje a personalistika
11. manažment a konzulting, vrcholový manažment
12. marketing a reklama
13. obchod
14. poľnohospodárstvo a potravinárstvo
15. právo a legislatíva
16. služby, prekladateľstvo a tlmočníctvo
17. stavebníctvo a reality
18. strojárenstvo
19.školstvo a vzdelávanie
20.šport a relax
21.štátna správa
22. telekomunikácie
23.umenie a kultúra
24. veda a výskum
25.výroba
26.zdravotníctvo a farmácia, veterinárne lekárstvo
27. životné prostredie
28.žurnalistika a médiá

3. Dosiahnuté vzdelanie

2. stredoškolské
3. stredoškolské s maturitou
4. vysokoškolské bakalárske
5. vysokoškolské úplné

1. armáda a polícia

26. zdravotná sestra, laborant/ka

29. iné ..........................

1. základné


