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lntegrált lgazgatási és Ellenőzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap - Személyijellegű
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

1a0441 6753
1 083545215

-2_ 
Dátum és a|áírás 

-

Azaláirásdátuma: 
P01 3] @] A

l dí9yIuq§ac^ [€Y,

hó)

§zemelyl lellegu ruttatás

Jogcime Összege Köáerhei

Elszámolt személyi

összeson

Pénzügyi teljesítés idópontja (év, hó, nap)

Juttalás Közteher

1 m mm MpFul E9q"j_0_ ] F6rp? l W3|2,.l| 2013 MNma]Em
l,l ]n t,lt;[ l r,,l; nnt-]nn

3, n nn [l t, ,,lt , l |= ,,l nnl.lnn
4 [] nn t,-l l-;lr;' l r ,l] nLl t,;t,ltl
5. i.l_l nn [_l i ,l;li, ,,'l t--l r ,lnllLl l[lt_-l
6, [_r tll n t,l t, lt ,l t,, l [-lnn[-;nn
7 n L]n t,; [,-, ;[,-; t ;;l t- nnllnn
8. n nL] il [,,1,1 [ l [,'l t- lnn[-lnn
9. [:] nn [l [ ;l[-l t, ,- _l l=- n[Jt,*;[Jn
10 n [Jn T, l [,-;[-; [ ,,; nn[ln[J
l1 tJ __-lrl

r 1,I i i,l i_,__;l t::,l [; [;ilnllnn
12 n _]n [, ,-] [* l[-;; l,, _.'-*-l i=,lnni];nn
13 [] nn i,l r_;r,-; [,,.; []nnIlnn
14 [J I l [,,;[ l [; [- [.]ll[l[]n
1t n n[J [l [,-, l ]r,; [, ,; LLl [-ln I l|l[]
1t nn t,; L _;i=, ;,-; L-_ ,-, ] Iln[Jmnn
[J []n n..'l [,.;l-, ,-:] r,,l r-ll_n1-]En
]l Jil [; r;l]' -,'l [,] [; |-[, l[--t l;1

19 [J ]rl t_l [ ,,-ll .;l l-, l T-]n[JI lEn
20

il ][l t*J ililtJl lilE
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Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

1 - fuonosítási információ

Támogatási határozat

iratazonosítója:
1 08354 5215
100441 6753

§

or

A" §Orszama l aígyidoszal( (ev,

hó)

személyi iellegű juttatás

Jogcíme Összege Közterhei

EIszámoli személyi

összesen

Pénzügyi teljesítés idópontja (év, hó, nap)

Jüt{elá§ Köáeheí
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Ll ]n [l I lln--r [ ,-- -l ,l[JnIlnn
n] _Jn r, l t ;[-] [; ,l[]ntlnn

16 [l ]n [; [,,l[ ,l r, ]l r;lnni=,lnnn ]n [,l t ,ll-;; [ ,,; [;[]nl'.]r;ln
18 [1-1 t--]r -]

l.i r
[.,l [, l[ 

-]
t-,; r;]nilr- ]nL]

1! [] nn [l [,,-l[ ; [Jnn[lnE
2i n nn Ll L li;;ll L,; r,lnn[:]i]L]
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§ -A- sorszama l aígyidoszax (ev, személyi iellegű juttatás

Köáerhei

Elszámolt személyi
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Juttatás Közteher

Fqq l rql Fil |\tpFil EalEq , l F=pqB?, l Wffi?l Em MMPqle'lmm
2 n ]n [;] |-, ,lL ,; [ ,,ll-] i,l nn[-;nn
3. r-l lLl L]t,l[,,-l [--J lLl nnLlnn
4. n ]n i=,l l ;JL ,; L;l _l.lnnr,l[Jn
5, l; -,l[J [l [Jt;-l L,-. l _. ] Llnr ;nn
6. [] _]n L;ll t, ,l[,-l [-, ;l L.n[l[JtJ
7 tJ nn [l t- lt ; -l [ 1,1 -; [JL],alnn
8 m nn tlI,l[,,-' l L ,,-ll t,-, lnni lt]n
9, [J L]n [l L:;[,l [, ,;l [;.]nnl-,lnn
10 n nn ['l [:Ji, ,l r.l [ lnL'=]r- nn
m []n [;l l- ,l[,- l [,-, ,; r,lnn[lt]n
[_] ]tJ i=, ; L, ;[, ;,'l 1- ,,;; [,;nnr;nn
[:] L]n [l l-, ;,. lL ,; [, ,; n[J[ ]nn

14 [] [ ] r,,] i,l L.,_:] t,-J L,;; 1]] nn[l-lnn
1t il |-lt'| ..- [,l',ll,,l [,,,, l [;[,']nL;nn
1f L] _] [J r; [ ,,J[--l l=-l [- nn1- lnn
17 n ]n ]=' l L ,lL,-l r ; ilnil[lnn
18 [-l [l i ;,;i;;-] t,-- l

l |-]n[;i=:]rl
19 L] []L] [l |l;,;t -l L-] nnrlnn
2a tJ nn r:I ] [- .' ][-;.l [ ,--,- -l t_]ilrlnn
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], Prl dm MpFB] |fuílfl FsJ§l Fgr§5r_ POle 
-]pflMPqlellmm

[:] ll=,l L ; tl , ,__l r, , ,'ll [- [Jn[lnn
3. L, ] nn i,; t ,lL l [- l;;tJ[Jmnn
4. t_ l nn L; [;,lL ,; [- rlnnt,ltJn
[l n[J [l [,- ltl ,-, ; l [- nnt ln'l

6 n Ll[l [-l L ,;[__] [- nntl[Jnnn [;l [,,;[;J [- ]l tln[;[ln
8. n Jn [l t ,al|-] |rl,

I

] nn[l[]n
9 m _ ]r,-] |-, ; [:;L, l t- l-- nilr ln[J
1í n _]n lJ l_---l[l ,-l [- r -l[][J[;[]n
11 L] ]n [-l [;JL,,l l- nni lnn
1z t-_J nn [;l [, ll-, ,, .l t- nn[-lnn
13 t_-l [, ][] i, -l :;t_.,,] j|L tJn[ ],lt]n
14 n nn [l l --l[ ,l [- [JL*]t-_;][Jn
1: n nn Il [,,lt* ] l=- iJn[lt]n
1( L] nn T l i= -l, L;; nn[;nn
17 l1 []n r _-,-,-l [- -|,lnn]=,lnil
18 1,ll nn m L ,l[,-; [- [ -lLlE[lt]n
19 [J ]n ]-;'l [ -;[,-l r- |- nnr]nn
20 L] L_,,n [- L]nnL]En
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Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Ugyfél+egisztrációs szám:

Támogatási határozat

iratazonosítója:

2 - Dátum és aláírás

Az aláirás dátuma:

Ügyfél aláírása:

1a0441 6753
1 083545215

Pp13l Dil re

§

0í

,A, soíszama l argylooszaK (év,

hó)

5zemelyl léllegu lunatas

Jogcíme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

ös§zosen

Pénzügyi teliesítés idópontja (év, hó, nap)

Juttatás Közteheí

1

PO§ l 1il Dil [vlB-E§] Plqole; F6r01 - l E9q-i-; ,qail mMEqle]ME
1 [] [Jn [l l=, , -;i, -l L,l-; r, lt]nLlnn
3, t_'l t]n r; r -l]l=_ 

] t-1_1 Ll nnr -lnn
4. [; [,ln [l [-;[ .l [ -,,; [l nnt -l[]n

i_. ] a-]n L, l I li=] l t,,,,; [ _]n[JI lnn
6 n ]n [; [,-;[-; L, _:] [- []il[;]nn
L] t]n l=, --l L ,l][,.; t, ,al ,l nn[;]nil

8

L--=] n[J l-;l i- ,]lL ,l' l [-; t- nnllnil
9. n ]n Ll i,,;L -l Il [;nn-| l[]n
1r il ]n L, l [,-; l[,-'] r , -,;.-] nnIlnn
11 [J ]n ,|lr,-lt- l t,-, ,,-l t]il[lnn
12 [] iJn L-- :l r -lr ,; [,l [IIr lnn
,l

[] []n rl r,,lL,*l r, ,;l nn[]nn
Il lT[,] i=- '!-l [ ; t_ 

-l
r- nn[,lnn

15

l |-l[ r [:-_J Iln[-][-lnn
16 L] L]il i=, ln[Jnn
|7 t_J nn l=_-l l ;a* J [m [- iln[-_ l-]n[J
1l a-] --_l]-l l=l I l[J L;_] i]n[l[]n
1! t_] Ll,l r, lL-] [, l L-;rn[-_]nn
20 n ]il r,_: [-]a - 

l r-, l nn[,lnn
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Benyúitandó a kitöItési útmutató szerint|

1 - fuonosítási információ

100441 6753

§ "A" sorszáma Targyidoszak (év, Személyi jellegű juttatás

Összege Közterhei

Elszámoll személyi

összesen

Pónzügyi teliesités idópontia {év, hó, nap)

Juttatás Közteher

F9q,l Fa]pil MpFB l m9 Fe?síl W3|2* l| Er,,re 
-]

Pq] Pil E=qle, ] Pil m
2 [J _] t] il t,-lr;,-; [, l [-l [Ji][lnn
3. L,l _-'lt,l L; [J[,; l;,; ,l t][J[lnn
4, [,] l[l [ 'l [,,][-; [,l __] nn[ln[J
5, [J l[-l [; L;-]L,,-l [-, ; L-_ ]nn[lnn
6. n _] [J I L-,l r,_-,l[ - 'l [, ; tl [Jnr,'-'lnn
7 [:] L]n t-- t - 

. li, ,,; r ,,,-l l ;,-l[]nLlnnn n[J l=, ; [ ;[ ;l L, ,-l il nnm[Jn
9, n []n Ll r-J[, ,l,-] L-l -, l nnIlnn
1( n nn t,; [-, ;L ; t;,l [Jnt,;nn
m .]n t ; rl ;i ,-;.] | ,,.._l nn[-ll]n

12 [:] nn L; [,-, a, ll=- ] ll nn[;]n[J
13 [J nn t_-] [,-l[, l L,,, . ] l [J[Jl- .lnE
1A l, l nn Ll I ll;l ,-l r__l 1_,, []L]l=,lnn
15 [- nL] Tll n_] t-, l L.,,; lrl] [lna.]nn
1t [:] ]n [l l=;,ll=;;] [- l;] [* [Jnr-]n[Jn JL--] tl i;Jt , l Il Eni_'l[]n

|l-] ]n [l i=, l[-.l L_-, ,; ]] Tl-i,i=,]L]n
1s [_J ]n [l l=- lr ,l l;;] nn[_.]n[J
20 m [Jn L; L, -l[*ll [-; i]n[l[]il
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Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Ü gyfél-reg isztrációs szám : 1aa441 6753
Támogatásihatározat 

1 08354 5215iratazonositója: l - i-|-i -,--i- -

Azaláírásdátuma: lzpts l p§ ] Ú2

s "A" sorszáma Tárgyidószak (év,

hó)

Személyi jellegű juttatás

Összege Köáerhei

Elszámoli személyi

összesen

Pénzügyi teljesítés ídőpontja (év, hó, nap)

JUttatás Közteher

m mm MBFry ] E5qaól F9qlE 
-] P?wqql MmmmlellEilm

2 m ]n [] L , ,- l[,-; l L -; [,Jnnr,lL]n
3 [] n[J |-,; [-;[J t,- l l-;l[]n[, -.l[Jn
4 n []n tl [,-lt, ; t,,-,; [l nnr,lnn
5 [:] _]n [,.l [ ,-lL- ;l [;;;l -, l llln[lnil
6. n --lt,l L] [ , -]L ,l [;; []n[, 'liln
7 [J ]n r;l-]l-,l [,,,,,-l [-;l nn[,'-lntJ
8, [; ---]t_] [l i ,-l[ l t,,,,;

-]
[Jnlliln

9. n tJn r:J r-lr ,-; [; 1il t]nI -lnn
1( t l [l[] t;[, '][,-l L;; ; l]l n[J[-ll[]il
1 L] a]n tl [-, ;l]L; ; t,-_ l=- nn[- ]nil
1z [,] ][] '| l r, , ,;[- J IJ l=- nil[;n[J
1a n [Jn [.J r, ; _]m] i,-l IJn[Jrlnn
14 n nn il [,-;L-,l i=, ,-ll [- nnrl[ln
[l ]n [; L,-l[ ; 1--l n[J[,l[Jnn Jn [l[-lt l [,l i= ;lnni-]nn

17. n nn [l L l[_l t.. 
-l

nnl;l_r ]n
1B [J nn [l i=, lr, -l [-l ;n!]|-. lnn
19 il

rli l_][J l-, l l--_]L,;l [,l iln[lnn
2| ]l nn [l [- [-] [ ,,l [-' ]nn[-lnn


