
 

MUNKÁLTATÓI/FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS 

 

Munkáltató/Foglalkoztató1 adatai: 

Munkáltató/Foglalkoztató megnevezése: ..…………………………………...........………………….. 

székhely:   ………………………………………………………………. 

adószám: ………………………………………………………………. 

cégjegyzékszám vagy egyéb azonosító: ..……………..........………………………………………….. 

képviselő: ………………………………………………………………. 

 

Munkavállaló/Foglalkoztatott1 adatai: 

Munkavállaló/Foglalkoztatott családi és utóneve: ..………………………….....................…………... 

születési hely és idő:  ………………………………………………………………. 

anyja neve: ………………………………………………………………. 

adószám:  ………………………………………………………………. 

TAJ szám:  ……………………………………………………………..... 

lakcím:  ………………………………………………………………. 

 

Alulírott …………………………………………….…, mint a Munkáltató/Foglalkoztató1 

cégjegyzésre jogosult Képviselője kijelentem, hogy fent nevezett Munkavállalót/Foglalkoztatottat1 

......... év ..... hó .... napjától munkaviszony/egyéb jogviszony1 keretében foglalkoztatjuk az alábbiak 

szerint:  

 

Munkaszerződése/Egyéb jövedelemszerzésre irányuló foglalkoztatási1 jogviszonya:2  

 

 határozatlan idejű 

 határozott idejű: …………………………...………………….-ig. 

 

Munkabére/Díjazása1 [egyéb nem rendszeres jövedelem (prémium, jutalom) nélkül]: 

2018. 09. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2018. 10. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2018. 11. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2018. 12. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 01. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 02. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 03. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 04. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 05. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 06. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 07. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 08. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

 

Kijelentem továbbá, hogy az általam képviselt cég ezen Munkáltatói/Foglalkoztatói igazolás 

kiállításának időpontjában nem áll csődeljárás vagy felszámolás alatt, a fent nevezett 

Munkavállaló/Foglalkoztatott jelen időpontban nem áll jogviszony megszüntetésére irányuló 

intézkedés alatt, vele szemben fegyelmi eljárás nincs folyamatban. 

 

Jelen Munkáltatói/Foglalkoztatói igazolást a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat illetve a 

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által lefolytatott lakáspályázati eljárásban történő felhasználás 

céljából állítottam ki. 

Kelt: ......................................, ........ év ......... hónap ....... nap. 

 

…………..………………………….......... 

Munkáltató/Foglalkoztató cégszerű aláírása 
1 megfelelő aláhúzandó 
2 megfelelő aláhúzandó és határozott idejű jogviszony esetén annak lejárata kitöltendő 
  



 

VÁLLALKOZÓ JÖVEDELMÉNEK KÖNYVELŐI IGAZOLÁSA  

 

 

 

Könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő 

neve:       ..…………………………...............………………………. 

székhely:   ………………………………………………………………. 

adószám: ………………………………………………………………. 

regisztrációs száma:  ………………………………………………………………. 

igazolványszám:  ………………………………………………………………. 

 

Vállalkozás      ..…………………………………...........………………. 

székhely:   ………………………………………………………………. 

adószám: ………………………………………………………………. 

cégjegyzékszám vagy egyéb azonosító:..……………..........……………………………………….. 

képviselő: ………………………………………………………………. 

 

Vállalkozó adatai: 

családi és utóneve:  ..……………………………...................................………... 

születési hely és idő:  ………………………………………………………………. 

anyja neve: ………………………………………………………………. 

adószám:  ………………………………………………………………. 

TAJ szám:  …………………………………………………………….… 

lakcím:  ………………………………………………………………. 

 

Alulírott …………………………………………….…, mint a Vállalkozás könyvelését végző 

könyvelő igazolom, hogy fent nevezett Vállalkozó jövedelme az alábbi:  

 

2018. 09. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2018. 10. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2018. 11. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2018. 12. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 01. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 02. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 03. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 04. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 05. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 06. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 07. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

2019. 08. hónapban NETTÓ …………………………...………………… Ft 

 

 

Jelen Vállalkozói jövedelem könyvelői igazolását a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által lefolytatott lakáspályázati eljárásban történő 

felhasználás céljából állítottam ki. 

 

Kelt: ......................................, ........ év ......... hónap ....... nap. 

 

 

…………..………………………….......... 

Könyvelő aláírása 

 


