
ADATLAP 
 
Munkáltató neve: Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. 
 

székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.  
adószám: 18087138-2-41 

 
I. Személyes adatok: 

 
Munkavállaló /Megbízott 
neve: 

Jambrich Tímea 

Születéskori neve: Jambrich Tímea 

Belépés dátuma: 2018. április 3. 

Állandó lakcíme: 6916 Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 12. 

Értesítési címe: ua. 

Anyja neve: Hegedűs Ida 

Születési helye, ideje: Makó, 1983.04.08. 

Adóazonosító jele: 8424653254 

TAJ száma: 087 753 497 

Állampolgársága: Magyar 

Telefonszáma: 06 30 224 7393 

Email címe: jmbrchtma@gmail.com 

Bankszámlaszáma: 18203473-01581147-10010012 

Végzettsége, képzettsége, 
szakképesítése: 

Segédkönyvtáros 

Az ezt igazoló okiratot 
kibocsátó intézmény neve: 

Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézet 

Az okirat száma: 52 322 01 

 
II. Jogviszonyra, munkarendre, munkaidőre vonatkozó adatok 

 

Munkaköre: Könyvtári nyilvántartó 

FEOR száma: 4133 

Havi személyi alapbér: (Bruttó) 106 555 

Alkalmazás minősége: Megbízási jogviszony/ Munkaviszony 

Napi munkaidő: 8 óra 

Határozott idő lejárta: 2018. június 30. 

Munkarend: Napi 8 óra 
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III. Kedvezmények, nyilatkozatok, egyéb: 
 

Tartós álláskereső? igen                    nem 

Rehabilitációs kártyával rendelkezik? igen                    nem 

Ha 25 év alatti, 180 napot meghaladó 
munkaviszonnyal rendelkezik? 

igen                    nem 

GYED, GYES, GYET folyósítása alatt vagy azt 
követően munkát vállaló  

igen                    nem 

ha folyósítást követően, annak lejárta:  

Doktori (PhD ) vagy ennél magasabb 
tudományos fokozattal rendelkező kutató, 
fejlesztő? 

igen                    nem 

Van 16 évnél fiatalabb gyermeke? igen                    nem 

ebből magasabb összegű családi pótlékra 
jogosult gyermekek száma: 

 

Nyugdíjas? igen                    nem 

ha igen, milyen jogcímen és mikortól:  

Magánnyugdíjpénztár tag?  

ha igen, annak megnevezése  

 
IV. Letiltás 

 
Van letiltás a béréből bírósági határozat alapján? igen                    nem 

ha igen, annak megnevezése:  
összege:  

százaléka:  
kedvezményezett neve:  

címe/számlaszáma:  
bírósági határozatcsatoltam: igen                    nem 

 
 
Kelt: Ambrózfalva, 2018. április. 03. 
 

……………………………………………… ……………………………………………… 
Munkáltató Munkavállaló 

 
A kitöltött adatlaphoz kérem, mellékelje: 
- TB kiskönyvét átadás átvételi jegyzőkönyvvel, nyilatkozattal 
- előző munkahelyétől kapott kilépő papírjait, 
- nyilatkozat családi adókedvezmény igénybevételéről 
- nyilatkozat gyermekek után járó pótszabadságról 
- nyilatkozat személyi adókedvezményről 
- nyilatkozat személyes adatok kezeléséről 

- magánnyugdíjpénztár által kiadott belépési nyilatkozatot, amennyiben tagbírósági határozat letiltásról 
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