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SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. 
 

 

MUNKÁLTATÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS 
 
Munkáltató neve:  .....................................................................................................................................................................................................  

Munkáltató címe: ......................................................................................................................................................................................................  

Munkáltató adószáma: ..............................................................................................................................................................................................  

Cégbírósági nyilvántartási / Vállalkozói eng. száma:  ..............................................................................................................................................  

Telefonszáma:  .........................................................................................................................................................................................................  

Az igazolást kiállító személy neve: …………………….…..….. beosztása: …………………..……… Telefonszáma: ..........................................  

 

Munkáltató cégformája:   Ágazata: 

 

Költségvetési szerv, állami v. Állam- és közigazgatás 

Részvénytársaság Ipar 

Kft. Mezőgazdaság 

Betéti társaság Szolgáltatás 

Egyéb:  ………………………………………………… Szállítás, közlekedés, és távközlés 

 Banki és pénzügyi szolgáltatás 

 Egészségügyi- és kulturális szolg. 

 Egyéb:  ...........................................................................................  
 

Munkavállalóra vonatkozó adatok 

 

Munkavállaló neve:  .................................................................................................................................................................................................  

Szem. ig. száma:  ......................................................................................................................................................................................................  

Foglalkozása:  ...........................................................................................................................................................................................................  

Beosztása:  ................................................................................................................................................................................................................  
 

                                                                                         fizikai              szellemi 

 

Alkalmazásának/vállalkozásának kezdete: ……………év …………………hó …………nap 

Az igazolás kiadását megelőző 3 hónapban elért átlagos havi bruttó keresete:                        ...............................................................  Ft 

Az igazolás kiadását megelőző 3 hónapban elért átlagos havi nettó keresete:                                  ...............................................................  Ft 

A béren kívüli juttatás (cafetéria) adott évre vonatkozó nettó keretösszege:   ............... ................................................. Ft 

Törlesztések, letiltások:   ...............................................................  Ft 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
  
- fent nevezett munkavállaló határozatlan idejű / ………………-ig terjedő határozott idejű munkaszerződéssel cégünk alkalmazásában áll,  

- a munkavállaló nincs felmondás vagy próbaidőszak alatt, 

- a fent igazolt jövedelmek után előírt közterhek levonásra, megfizetésre kerültek, 

- a munkáltató ellen a csődeljárásról, felszámolási eljárástól és a végelszámolási eljárásról szóló törvény alapján eljárás nem indult, 

- jelen igazolás kiállítására jogosultsággal rendelkezem,  

- az igazolásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, az igazolásban feltüntetett adatok valóságtartalmának ellenőrzéséhez hozzá-

járulok.  

 

Amennyiben a Munkáltató társasági formája Betéti Társaság, Korlátolt felelősségű Társaság, Részvénytársaság (Nyrt., Zrt.), vagy Közkereseti 

Társaság:  

Kijelentjük, hogy a  Munkavállaló a Munkáltatónak tulajdonosa / nem tulajdonosa*, illetve  

Munkavállaló a Munkáltató tulajdonosának közvetlen hozzátartozója / nem közvetlen hozzátartozója*. 

 

Ezt az igazolást a munkavállaló Sopron Bank Zrt.-hez benyújtandó hitelkérelméhez adtuk ki. 

 

Kelt, ……………………………………….. 

 

………….……….……………………………………. 

Munkáltató cégszerű aláírása  

és az aláírók olvasható neve 

 vagy 

Munkáltató képviseletére jogosult aláírása 

és az aláírók olvasható neve 
* A megfelelő részt kérjük aláhúzással jelölni   

http://www.sopronbank.hu/

