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Ügyintéző:
Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határozat
Dávid Andrea

Támogatási határozat iratazonosítója .l083138798

A 141l200B' (X' 30 ) FVM rendelet alapján a Heiyi Vidékfglesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyÚjtott támogatásjogcímre' 2009'06'30 napján benyújtott 2067586828 iratazonosítÓ számon iyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában azalábbi

hozom: határozatot

A kifizetési kérelmének az alábbiaktekintetében helyt adok:

A határozatom alapjárr a Helyi VidékÍejiesztésr Közjsségek és a LEADER helyi akciÓcsoportok részére nyÚjtott támogatás jogcímre 2009 06.30

ffifftl'##jllT:ixi"'e 
az elszámolt bruttó kiadás alapján 5133í5 1 Ft, azazötmilliÓ-egyszázÁarmincháromezer-ötszázotvenegy

A jóváhagyott támogatási összeg 3' tengelyre vonatkozó része 3468407 Ft, azaz hárommillió_négyszázhatvannyolcezer-négys zázhét fonnt'

il:il:l.::r:'ázalékátaz 
Európai Mezőgazdasági és VidékfejlesztésiAlap, 25 százalékát a Magyar Allam nemzeti költségvetése

Ajóváhagyott támogatási osszeg 4' tengelyre vonatkozó része 1665144 Ft, azazegymillió-hatszázhatvanötezer_egyszáznegyvennégy 
Íorint,melynek 80 százalékát az Európai |'lezőgazdasági és VidékfejlesztésiAlap, 20 százalékáÍ a Magyar Átlam nemzeti költségvetésefinanszírozza.

A kifizetési kérelmét a fennmaradó összeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint elutasítom.

A támogatás összegét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál vezetett ügyfélregiszterben nyilvántartott bankszámlájára rendelemátutalni.

á*xTjffi[:Tl 'iTr'#'#;l;í:"','ffiffirryilvántartása szerint számlavezető pénzintézete: DUNA Takaréksztjvetkezet 
,

Tájékoztatom' hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH általtörténő visszavonása a támogatásijogosultság megszűnését eredményezi a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciÓcsoportok részére az EuropaiMezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyÚjtandÓ

ll;il:jr'r'.',|i: rö'':'-|j!!:ÍJlJl|ffi:"/EK 
tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás iészletes feltételeiről szolo 141l20O8(X 30.)

Amennyiben a művelet a közbeszerzésekről szÓló 2003' évi CXXIX' törvény hatálya alátar1ozik, akkor a kozbeszerzési eljárás lefolytatása atámogatás igénybevételének feltételét képezi, ennek hiánya, illetve nem a ]ogszabályoknak megfelelő mÓdon tör1énő lebonyolítása esetén azwww'mvh'gov'hu 
1385 Bp' 62' Pí:867 

Tel':06-1-374_3603, 06_1-374-3604
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Ügyfél által igénybe vett támogátás egésze jogosulatlannak minősül, és azt köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mér1ékének
megfelelő kamattal növelten visszafizetni'

Határozatom ellen' az annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhez
címzett fellebbezésnek van helye, amelyet az MVH MVH Zala Megyei Kirendeltség ( 8901 Zalaegerszeg PostafiÓk 142 ) kell benyújtani.

Határozatom ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódÓan illetékfizetési kötelezettség nem terheli.

lndokolás

Az ügyfél 2008.11.28 napJán támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH) Az MVH
2033352613 azonosító számÚ döntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk anól, hogy a támogatás pontos
ósszegéről a kifizetésről szó|Ó határozatban dönt az MVH' Az űgyfél a kifizetés igénylése céljából 2009.06.30 napján kifizetési kérelmet -
nyújtott be.

A kérelem vizsgálatával összefÜggő eljárásom során megállapítottam, hogy az alábbiakban felsorolt tételek az alábbiakban foglalt mértékben
nem felelnek meg a támogatásra jogosultság feltételeinek, ezéft' azokatelutasítom az alábbi okok alapján:

'A' Munkavállaló Tárgyidőszak Juttatás Elutasított

sorsz neve jogcíme személyi

osszesen

46 Grundtner 0904 EGYB - 71500 A 141/2008 (X 3o.) FVM rendelet alapján a munkáltató által a magánszemély
Gábor Egyéb javára munkáltatoihozzájárulásként fizetett üdÜlési csekk adómentes része

]09cim támogatható

48 Susovits 0904 EGYB - 40000 A141I2OO8 (X 3O.) FVM rendelet alapján a munkáltató által a magánszemély
Vera Egyéb javára munkáltatoihozzé4árulásként fizetett üdülési csekk adómentes része

jogcím támogatható'

Határozatomat a kozigazgalási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 CXL törvény (továbbiakban: Ket'), a

mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso|ódÓ eljárás egyes kérdéseiről
szőlo 2007' évi XVll' törvény, az Európai lVezőgazdasági és Vidékfe1lesztési Alap társfinanszirozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szoló 2312007 ' (lV.17.) FVM rendelet, valamint a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi
akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szÓló 169B/2005/EK
tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szólő 141t200B. (X. 30') FVM rendelet rendelkezéseire alapítottam'

A Mezőgazdasági és VidékÍejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezőgazdaságiés
VidékíejlesztésiHivatalrólszólo25612007.(X 4.)Korm.rendelet3.$(2)bekezdéseésaz5.$(3)bekezdésd)pontjaállapítjameg.

A határozatom ellenifellebbezés lehettiségét a Ket. 98. $ (1) bekezdése biztosítja, az elcíterjesztésre rendelkezésre álló határidőt a 99. $ (1)

bekezdése rögzíti.

A felIebbezési eljárás illetékmentességét a mezcígazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsoIódó eljárás egyes kérdéseiről szolő 2007 ' évi XVll. törvény 74. $ (a) pontja állapítja meg.

lndokolás

www.mvh.gov.hu 'l3Bs Bp. 62. PtB67 Tel.;06- 1 -374-3603, 06-1 -374-3604
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Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóság;

Budapest, 2009.09.14

Kiadmányhiteléül: fiu_\

A fentiekről értesÜlnek;

1': Ügyfél

2.: kattár

www.mvh,gov.hu
1305 Bp. 62. Pf:867

Tel':06_í_374_3603, 06_1 -374-3604
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Ügyfél címe:

R ill il]tilililililililililililililililil
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Szigetköz.Moson. Sik Leader Egyesüleí 
- - -

Kimle

Kimle Postafiók 6

91 81

Szigetköz-Mosoni-Sik Leader EgyesÜlet

9'l8'1 Kimle Fő|it114
MVHregisztráciÓsszám:'l004334183
Tárgy:

Ügyintézo:

Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határozat
Dávid Andrea

Támogatási határozat iratazonosítója 1083138798

A141l200B' (X' 30') FVM rendelet alapján a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyiakciÓcsoportok részérenyújtotttámogatásjogcímre' 2009'06'30 napján benyújtott 2067586828 iratazonosító számon nyilvántartott kiÍizetési kérelme tárgyában hozott, korábbi döntéstmegsemmisÍtő, 2040738998 azonosító számÚ másodfokú hatÓság döntésére hivatkozva azalábbi

hozom: határozatot

A kjÍizetési kérelmének az alábbiak tekintetében helyt adok:

A határozatom alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciÓcsoportok részére nyÚjtott támogatás jogcÍmre 2009'06.30napján benyújtott kifizetési kérelme az elszámolt bruttó kiadás alapján 520505 1 Ft, azaz ötmilliÓ-kétszázötezer_ötvenegy forint támogatásbanrészesÜl 
'

A jelen határozatomban megállapított támog*asi}tsgeqés a megsemmisített határozatomban megállapított - és korábban már átutalt -
támogatási összeg különbözete, mindössze$n 71 500 Ft])azaz Hetvenegyezer ötszáz Ft kerül kifizetésre.

A jóváhagyott támogatási összeg 3. ,.nn.,rrJ\*#usze 35'l6715 Ft, azazhárommillió-öts záztizenhatezer-hétszáztizenöt forint,melynek 75 százalékát az EurÓpai Mezőgazdasági és VidékfejlesztésiAlap, 25 százalékát a Magyar Áttam nemzeti költségvetésefinanszkozza.

AjÓváhagyott támogatási összeg 4' tengelyre vonatkozó része 'l688336 Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvannyolcezer_háromszázharminchat
forint' melynek 80 százalékát az Európai Mezőgazdasági és VidékfejlesztésiAlap, 20 százalékáÍ a Magyar Állam nemzeti költségvetésefinanszkozza.

A kifizetési kérelmét a fennmaradó összeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint elutasÍtom.

A támogatás összegét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál vezetett ügyfélregiszterben nyilvántartott bankszámlájára rendelemátutalni.

A határozathozatal időpontjában az ügyfélregiszter nyilvántartása szerint számlavezető pénzintézete: DUNA Takarékszövetkezet 
,BankszámIaszáma: 58600269_1,l 165835-00000000

Tájékoztatom hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH által történő visszavonása a támogatásijogosultság megszűnését eredményezi a HelyiVidékfejlesztési Kozösségek és a LEADER helyi akciÓcsoportok részére az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyÚjtandóvidékfejlesztésitámogatásrólszóló 'l69B/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtotttámogatás részletes feltételeiről szoló 14112008. (X.30.)FVM rendelet 8.$ (1) bekezdése értelmében.

wwv mvh.gov.hu 
1385 Bp, 62. pf:867 

Tel.:06_1-374_3603,06-j-374_3604
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Amennyiben a művelet a közbeszerzésekrőlszóló 2003' éviCXXIX. törvény hatálya alá tartozik, akkor a közbeszerzésieljárás lefolytatásaa
támogatás igénybevételének feltételét képezi' ennek hiánya, illetve nem a jogszabályoknak megfelelő módon történő lebonyolítása esetén az
ügyfél által igénybe vetttámogatás egésze jogosulatlannak minősül, és azt köteles a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeres mértékének
megfelelő kamattal növelten visszafizetni.

Határozatom ellen, az annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belÜl a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhez
címzett fellebbezésnek van helye, amelyet az MVH MVH Zala Megyei Kirendeltség ( 8901 Zalaegerszeg PostafiÓk 142 )kellbenyújtani.

Határozatom ellen benyÚjtoti fellebbezéshez kapcsolódÓan illetékÍizetési kötelezettség nem terheli'

lndokolás

Az Ügyfél 2008'11.28 napján támogatási kérelmet nyÚjtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH). Az MVH
2033352613 azonosítÓ számÚ döntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk arról, hogy a támogatás pontos
osszegéről a kiÍizetésről szólÓ határozatban dönt az MVH. Az ügyfél a kifizetés igénylése céljából 2009.06.30 napján kifizetési kérelmet
nyújtott be.

A kérelem vizsgálatával összefüggő eljárásom során megállapítottam, hogy az alábbiakban felsorolt tételek az alábbiakban foglalt mértékben
nem felelnek meg a támogatásra jogosultság feltételeinek, ezéft' azokaIelutasítom az alábbiokok alapján:

'A' Munkavállaló Tárgyidőszak Juttatás
sorsz neve jogcíme

Elutasított

személyi

összesen

lndokolás

090448 Susovits

Vera

EGYB -

Egyéb

jogcím

40000 A munkavállalÓ élettársának juttatott Üdülési csekk az SZJA 1' sz'
mellékletének 8.3 pontjában, valamint a 14112008' (X.30.) FVM rendelet 4.

sz. mellékletében foglaltak alapján nem számolható el.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairÓl szóló 2004. CXL. törvény (továbbiakban; Ket.) a
mezőgazdasági, agrár_vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolÓdÓ eljárás egyes kérdéseiről
szóló 2007 ' évi XVll' törvény, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalÓsuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szólo 23t2007 . (lV'17.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi
akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 169B/2005/EK
tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirtjl sz(:ló 141t20OB. (X' 30.) FVM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezogazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalról szőlo25612007. (X.4.) Korm. rendelet 3. $ (2) bekezdése és az 5. $ (3) bekezdés d) pontja álIapítja meg'

A határozatom elleni fellebbezés lehetőségét a Ket' 98. $ (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésre rendelkezésre állÓ határidőt a 99. $ (1)
bekezdése rögzÍti.

A fellebbezési eljárás illetékmentességét a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szolő 2007.évi XVll. törvény 74. $ (a) pontja állapítja meg'

www.mvh.gov.hu
1385 Bp. 62. Pf:867 Tel.:06-1 -374-3603, 06-1 -374-3604
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Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatósága

Budapest, 2009.j2.08

Kiadmány hiteléÜl;

A fentiekről értesülnek:

1.: Ügyfél

2.: kattár

www.mvh.gov.hu

1385180:62 Pi867
Tel':06.1 -374_3603, 06.í -374-3604
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Számla- és bizonylatÖsszesít B betétlap
Benyúitando a kitÖltési útmutató szerint!D0035.04

L004334183
1083138798

2 _ Dátum éS aláírás getköz --
Az aláírás dátuma: 

F ! 03 E3
Ügyfélaláírása:

1. 2. 3.

'A" Tétel számlatétel

sorszáma azonosltÓ ttpusa (E/S)
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ireo'q-''',-ll ffi L] E m Fíq' ;,l
Felr;-l@n Eilmfeo-;,1
|í+?z ::l@ E-l Eb-l Eil Eeq-1,, ''l
faeq{ -,, ;l ffi El il m FIq, ;,1
Eeo,s-] ; -l ffi E il m Epo-,,*-,l

Fpo,4-;, l'l ffi F--l Fb I m Ee4,q, ll
F-po-T -,;,Tlffitr] E-b-l MFPI -,''lFí?€___-';-'']ffi n---lEmtls,_--',;l
E_prp, ;,-l W n E] m ní1'''-' l
Epoz;, l @ E-l EI Eil F?4,q;,l'l
Fpoz,- ;-l @ V? | il Eil FTo.2j- 

- 

-l

mmE_lEmFe5p--,l
Fír'o'_'-- 'lffiÍI] EilmFí4_q'-' ;l
Ee-ro--, ;l ffi E E m F{8,q,, ;l
trpo-r---,,]ll@E-lEilmEpqq---l
trp?-r--,-,,---l@ElEEtFgt,,-,,1
Fil,3--T - lmnilmEps-,;l
E{rrl;;; ffi nl E m FPs- ; --lFprp-lmEl E Mltpqil-l
Ep?o-,-l m V-l m m EPqoPr ;l
mrs,,,-, l,.l m n @ m mqoe,]l
F{ro, ;,]'lffitl ilE[] EPr.1-,-, ''lF{r,o-]ffinEilmfzzP-, ,,'-]

1o sr"u<-sy,T
-}

'---í lu''

P.H.

!.EADER

4.

WSZSZJ
5.

L4egnevezés

6. 7. 8. 9.

Mennyiség Ménékegység ÁFA Elszámolni kÍVánt nenÓ Összeg

kulcs

v"rq} á\ .{,c re,,..'ei "
2ÁL..: si L{ "L4



1 - Azonosítási informáciÓ

ilt il I llillll l ill]lllilll l!il l lll
lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla_ és bizonylatÖsszesÍt B betétlap
Benyújtandó a kitöltési útmuhtó szerint|D0035-04

1004334L83
1083138798

2 - Dátum és aláÍrás

Az aláírás dátuma; 
Eo'o-3. [aJ. W'"L1T[:

1. z. 3.

"A" Tétel számlatétel

sorszáma azonosÍtÓ tipusa (ElS)

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E,
E
E
E
E
E
!
n
n
!
n
!
T
n

wtflEilM
WJ f]
Epl tr-lMEJNEJ
Ee.-l EJ
Bril
EZ] EJ
m E:lmtrl
ml fl
|í.6 T]mtrl
m E:)

[]mnnmmnm
L] tJt-.]tlmm[lm
U e';1 -2c"4 e' r ,u'L;t '2,c v''C'4rr' fu' t n :

X-..,^-tc, 2Lc'5 sf 4k

Fp?o-, --, ; m n m M EPoPq -, ;l
b-íaql -'-|'l ffi E] E ffi Fpo''' ;
Eiío-___- ]'lffin E-] EilFesr;;]
m,rp-,, ;; ffi El E m F74,%l,l
Fp?o- :l ffi El @ m EPooq,--,1
Fp?i---,,, '-l @ il E m EFoPeq, .'l
E?o-, ;.lffi]n EmFpr.il,,.l
FFJ--lffi[lEMFes--, l'l
Fgqí'___-,;lffiE:] Eil mnpqq; 'l
FF,o-----, ,;1 ffitr-l tr-lmm6z-, ,--,]
Eí1,1 -, ll ffi tr] E m nto,q'' ;:]
Eflr,l,, lll ffi El E M Err-;,,.l
FTil,];lffiful E mhe?o,] -llil, -, ;l ffi T) il m Pao,---,, ;''l
Eeoil, ,lmEIEilF{1r, -lM1t;, j''lffifl E MF7o-; ,-l
Fao,s,, ;'-,l ffi n E m mqoo-], ''l
Ee?t, ;;-' lffiLl ilEilFPq{a-- -ltrp2-0,-l]mn@mEPqto----l
L ;-l
r;-,-, I
f-,;,,;l
r, ,,,,1;
L - -,l',lr ,-, ;,;
t-;, ----;, 

-l E [] n n r, ;1,, ;l

P.H.

4,

WSZSZJ

s.6.7'8.I
Megnevezés Mennyiség Mértékegység ÁFA Elszámolni kÍvánt nettÓ Ósszeg

kulcs

/ C 9? 3? 15Ít
l- 

"'.t
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D0037-03

lntegrált Igazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtando a kitö|tési útmutatÓ szerint!

1004334L83
1083138798

P.H.

lz * Mosoni-sík
EN t8yesület

Ügyfél aláírása:

3 - Személvi iuttatások adatai

Munkavátlalóneve: L =- AdÓazonositÓ jele: m
1. 2 3. 4 5. 6. 1. 8.

S

or

"A" sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyi jelleg juttatás

JoqcÍme Összege Köaerhei

Elszámolt személyi

osszesen

Pénzügyi telesÍtés !d pontja (éV, hÓ' nap)

JUttatás Közteher

1. loz I ME EiKr,l Wt?-l[l I W:I EsfimEJ[,lnn
2. Y?l e-! El EJKi-l Fe?Ll'l[;.l fe?r--'l ,jp9mm [-l_l[JL]
3 m nn tl r- ;[- I t-,---;.-l , llnn[ ]Lin
4. n TN r-, ;ll L ;'_][;';l L, ,I l'llnn[,,lnn
m TN r, ,'-.l r,----][;, l r, ,,-; -;llnnr- LJn

6. m :ln r-'l t- l[-,] r-,;;l [, l'][Jnr-,lnn
7. m TN r,; r, ,llt;- I l-l -Jnnr- lnn
I. n nL-l L l,l t-, ;;',lt, ,,1 [,-, l -l;lnnr-lnn
I L] _Jn t-.l t--, ;t^ 1 t;;l -, lnnt lLJn
lc m nn f--l mr, ,,1 i:; ;l l'll[JnI lnn
11 [:J Jn m r;][-, 1 r,;;l -;[Jur-ll[]n
n nil t,,''l i,;lr;l t-l;l r-,lnn[-lnn

t3 m nn rl t, , il,,,,,1 t-,--;l -llnnr,;nn
14 m tn lJ [-, ;'lt, ;, I r,,--,.-l mnn[lmn
l5 m nn L;l [;,'-'lr-,--l;-l l-,--, ,l r:lnnt, a, lnn
16 m u[-] [lt, ll I m :lnn[;ll[][J
17. m ln T;l r,,,-ll=- l L, ; -- lnnrlnn
18 [_J ln t-,.l L--;t- | L ,;,1 -:Jnnll;l[Ju
1S m n[J t-'l [;]t, ;, 1 L .'l -:l[Jil rl[J[J
2A [J _Jn llll r, ;lr I t, ;l r.-',lnnr,lnn



ilt ilI lilllllillllllllillll illIlll
D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsSZeSít D betétlap _ Személyije|leg

ráfordítások
BenyújtandÓ a kitöltési útmutati szerint!

] - AzonosÍtási informáciÓ

L004334L83
L083138798

-2-Dátum 
és alákás

Azaláírásdátuma: Ep!3 E3 m
tj<oz * Mosoni-sík
IDER Egyesület
I Kirnle. FB ,irr t t

Ügyfél aláírása:

- 
3 - Személyi iuttatások adataii

Munkavállaló n.u.,- 
" 

|- AdÓazonositó je|e: n
2. 3. 4. 5. 6, 7. I,

S

oÍ

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

Személyijelleg juttatás

Joqcíme Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

Összesen

PénzÜgyi teljesÍtés id ponlja (év' hr' nap)

JUttatás KöZteher

t. lop I MM tEJKil Epq1l-l fa , , l2pq11 | Fji,tEJm [lt][J
2. m mE-d IGBTI Eopíl[,--*al Fíopj_-l io'Jmmt;' l[]n
3 m nn r-- l [;- ;lT- I L l-l ,''l['Jnr ll'_ln
4. m n[l r.l r,----ll-, ; '] ;''-]unrl,]lJn
m [Jt] t-l r,,--lt*,l r,--,l; l-,-lnnt, , lLJn

6 m nL_l L; r--;L;] -, ]n[J[,lnn
1 m .]n r,-l l-,---;lll=- - I :lnnt- liln
I. m nn r;l t-,--a'lt, , l lrnnrl[]u
I m ]n t;ll L-,-''lr-, ,,1 ,lnnr., lnn
10 m nn [;] [,;;lr,--;lll -.rnnrl.-][][J
[J ln [-l 1,, ,,ll I r, ;, ,-''-l Tlnn[-lun

12 m ]n [l ,lt,,l[; I

--llnnt- lnn
13 n nn t, l L;,1[:J l*, '. l Ttnnr-lun
14 m u[._] ll] t;, LIl--l l=,--,-; -lnnllnn
15 m Iu r-'l r ,l[-,;l r;;l ;]nnr;lnn
10

I r Ll nn r,l r, ; 'lr,;l [--,; llnnr. ILJ[.]
L] nn [;;r [;,lL-; L,,-l Ttnnt,-lnn

1t [J -]n [l,l [;-'.lr --l L-;,1 .lnnL,l-][Jn
19 [J -]n t,'-l L--- 'lr, ;, ,l r,--;] - .lnnrlnn
2C n -]n [l [,]lt*-_] ]tun['ll[Jt]



!lt ililililil llllllilll]il til llll
D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenórzési Rendszer

Számla_ és bizonylatöSSzeSÍt D betétlap - Személyijelleg
ráfordÍtások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szeÍint!

'i 

- Azonosítási informáciÓ

1004334L83
L083138798

2 - Dátum és aláÍrás

Azaláírásdátuma: E!09 E3 M .- Á,tosonÍ-sík

P.H.

3 - Személyijuttatások

MunkavállalÓ nevel Adóazonosítójel. 
n

2. 3 5. 6. 1. I,

s

ot

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hr)

Személyijelleg juttatás

Jogcíme Összege KöÍerhei

Elszámolt személyi

Összesen

PénzÜgyi teuesÍtés id ponua (éV, hÓ' nap)

lUttatás KÖzteher

1 64 mm EJKÍ] FFtq-ll,'l[-'l Fpo,6;;,1 r.mmE3t;-llJn
,. Yr:l -qJ DJ illrr,-l Fr,q;-,ll-, l;.l F?qa, , l iofimmI ln[J
3 -]n t, 'l [, ;,;[;, I r, ,;l ,;lnnll[]u
4 m In r, ---l t-, ,,-' l[;,; ;lnnr, , tnil
5 t,I ln l=, ,l'l [J[;, l r,--,-'l -t[Jnt; lnn
6. t-l ,ln t l l-;, -'lr--, ''-] [,-;l-] r'-]uni-lnn
7 n ]u r J l;,' 'lt- ,l r,---, ,-_-l [l[Jnr,lnn
I. m -J[J [l L;,1 r,--;-'_l t-l-, l -, .t[]nnnn
I m Jn Ll r-,; lt;al r-, -,1 [;nn[lnn
10 m tn r.l t;;r;l t;-;;l r, lnn[; lnn
tJ nn r-; [;;lt- I r;l -, t lunr,lnn
m *J tJ [-l r, -l.ll-, --l r,---,-l L]nnl ]LlLl

13 nn [l-l [-ll-, ''l t,, ;'l [;nnr l[Ju
1t [] nn m LJI[-,1 r, -l J[Jnrlnn
15 [:J ln t,l t-, lL ,,1 L,-:; t;rnn[,-'-lun
16 ]n [,J r,-lr, .l t, J [-lnnL'-.-lnn
1i L] [Jn [aJ [;, lr;; -, 'llnn[l[Ju
'It tJ :JN Ll'l n;lt-,l L, ;l ---l[Jn[,][Jn
1! [J nn L;'l t;'-;-]F-l [;, -l rnnrl-'liln
)n n nn [;] [;t- I l;, ;, --l -lrnnIl[Jn



llt il I lililll ll llllilllllil ill I lll
D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutatÓ szeíint!

1 - Azonosítási informáciÓ

L004334L83
1083L38798

!8e
á-Ll

5z -. &losoní-sÍk
FgyesiileÍR

Ügyfél aláírása:

P.H,

3 - Személyijuttatások adatai

MunkavállalÓ neve
-'_l Adó"'onositÓ iele:

1, 2, 3, 4 6. 7 8.

S

or

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV,

bÓ)

személyijelleg juttatás

JogcÍme Összege KÖzterhei

Elszámolt személyi

ttsszesen

Pénzügyi teuesÍtés id pontja (éV, hr' nap)

Juttatás KözteheÍ

l6p D3 EJ EKfl leo6; t* I iTpqq;-l ;mmmt ,,lun
2. m E3E] FTJKII F-o,,-;l t-,--- , I lg?o- I lrtlsESEr,lt]n
3 :JtJ r; [, ,-.'lr, ,;'*l ,ln[Jt;lnn
A m [Jn rl [, ;l[l ,l [ ,,-l ,r[Jnr-,;[Jn
5 nn t,,l t-,;'lt,-, ;,l - atnnr-'l[]u
6. m nn r,l [*1 1,, I

-;;tnnt;l[][J
7 [J nn t--l L,,-.] [--l :tnn[l[]n
I, [J nn r; [,l-lt- ] r-,---,-, 'l -tnn[;lnn9. m [Jn i-l r, ,lt-, -l ,lnnrlnn
1t nLl t, ; 1,,;,lr; I

-, rnn[lnn
m nn llt t,,,;[--,1 t, , ;lnnr ,lrJl,l

1i m TN l,.-l [,,lt* I
:;unr-l[]n

13 nn [:J [,--:lt-a,;l l;n[Jr,lnn
14 m [Jn l- r,r r lr,---,1 --nnr, 'l[]nm nn Ll L-l[; I i, , -l'l ,lnnr;[Jn
1t nn r-; L-,lr-l t;rnnr;,lun
LI JN r; L;a][ ,-'l-] t-lnnl*;lnn

'It n nn r,l [-;_][.;'ll r,--, -ll rnnt;ann
1! m ']n t, ; [,,-, ;-l L--,-. l L-;;,-'l Tlnnt;lnil
2t [J ln Ll t- ,lt;l 1

llll -]nnrlnn



ilt il I illilll il llillllllil ill l lll
D0037-03

lntegrált Igazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráíordítások

BenyÚjtandó a kitöltési Útmutató szerint!

1 - Azonosítási informáciÓ

L004334183
1083138798

2 - Dátum ÓS a|áÍráS

Az aláírás dátuma:

Ügyfél a|áirása:

3 - Személyijuttatások adatai

Munkavállaló neve:

,iaist'}koz * Mosoni-sík
t.E4D[R EgyesületmE3

xinrle, Fo ut 1la.

AdÓazonosító jele:

PH.

2 5 6, 7 I,

S

0r

''A" sorszámá Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyi jelleg .juttatás

JoqcÍme Összeoe KÓzteÍhei

ElSzámolt 5zemélyi

0sszesen

Pénzügyi teljesÍtés id ponUa (éV. hr, nap)

Juttatás KÖzteher

1 Eil mm trKrl fFgp.'-] T, , , ,-'l Irpqg rEEeffiE[-lnn
2. m ilm EJlíÍl F?ql''] ta ' ] F-?6--; '-l mmr lun

nn I J L;lr, ;l -ln[Jt-;;lnn4 tJ r, lL-,] ll r, ;lt- I ;;-l :Jnnt- nn
5 tJ tJn L:l r, , -l [, ;;'l i, ,l,l :JtJtJ [ ][JN
6. m -]n T, '-lt, l;.]t; I [,-- I -rrun[-ln[J
7 m nn [; r, l' ll,,l'l r ,l;_l l llnnmnn
I n []n [; r-I[- I [;,,1 -l tnn[Jn[J
I [J ]n t, .,l r,']l, ;'l ,lnn[ln[J
1( m nn l=,l r, ,,;t, ; I r, ,;lJ -:J[Jn Tl , lL]n
1 m ln [:J rl[-- 'l t, 

-
ru[J t-, l[Jt]

12 [:J ]n l-, I r,--:lt, ,--, l --rnnr, lnn
nn [,] [;,-';_lt- I t, ,--; [lrnnL l[Jn

1t n tJ LJ t, ''l L--,lt-,--l t-,-l[Jnr lnn
15 [J J[J l;.l i,;lr, ,; f'--, 'l Jnn[, L]L-l
'1t nn l=; r-'lt- I r,--,,1'-l :Jnnr,'-lnn
17 m tJ [J L-'l t--lt- I [ ,' l []unt'-l[][J
1€ m l[J [ 'l L-;T-l r,,; ] Ilunr,lnn
19 [J tJ [J [; r----lr-l r--; [lnn[l[Jn
[J _]n r,; r, ,-l'lr-- --l t,, ,; r, lnnl-;llnlJ



ilt ill lllllll illllllllllil illlll
D0037-03

lntegrált Igazgatási és Ellenörzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap' Személyijelleg

ráfordÍtások
BenyújtandÓ a kitrj|tési útmutató szerint!

L004334L83
1083138798

ltkoz - lMosoní-s

f'DER FgyesÜleÍ

Ügyfél aláírása:
1 Kímle, íá rr.tli

Pk,T.6O.ü3/2008
t:18987148-1-oÁ_.,,, ,vrA/ I4

Ti|k'|ék 58600

621 27

P.H.

3 - Személyijuttatások adatai

MunkavállalÓ neve: AdÓazonositó jele:

2 3. 4 5. 6, I,

S

ot

''A'' soÍszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JogcÍme Összege Közterhei

ElSzámolt személyi

ÖsszeSen

Pénztlgyi teuesítéS id pontja (év, hÓ, nap)

Junatás KÖztehea

1 m ilE EJKÍ] Fí1p] l T- l Fr1e,--l ;,q.3EJm t, , lLJn
2. ví:l mm 2112,,,,1 EFj3tÚm r l'-l[]n
3. n ]n m T;, lr, ,,, l l;]nnF-lnn
4 r,l nn r'l r--,-li, ,;'l lrnnrlnn
5. m ]n l=, ...] t-, ;lr,---, 'll -run[lnn
6, n nn l=l l r;;,lt, , I t, ,;,1 -, l[Jn[l[Jn
7 m ru [l L,,l[---,'-l t ,-,] ,lnnr-'l[]n
I [Jn [l] r, l-'_lTl I L- -l.l ,- llnnr-l[]n
I m rlLl r--'l L--,1 [,-l'] r---- ll ,-l[Jn[, ;_r[Jn
10 m nn u r,---lr---l r-,,---' l ---'lun[, l[;]n
11 n nn Ll] t-l[,,; L;, , ,-l :nnr,;Lln
12 m nn [l L ,-lt-,l [,,,1 - l[Jnr-lnn
13 m nn Ll t-,---lr, -l t, , , .l :n[Jr;llt.]n
14 m nn l-,l t-,--'.lr, ,l [;;' "l

-lnn[ln[J
15 [J _Jn [-:J mt- I r,;, ;' l -tnn[lnn18 L] nn t, ll r, ,,, lt- i r,tnnt,lnt'-]
17 n rin r, ;'l L-, llt L;l m-nn[ll[Jn
18 [-l i;]n L; i--- -l[,--]l ta, l TJnnr;']nn
1t [:J nil l=, l l t-,--- l[--J r,-- ,l mnnLlnn
2( m ln r---,,-l -lnnL;[]n



ilt il I illllll ll llllllllllil lll I lll
D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla-és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szednt!

] - AzonosÍtási informáciÓ

L004334183
10 8 3 13 87 9

P.H.

2 _ Dátum éS aláíráS

Az aláírás dátuma:

ÜgyféI aláírása:

3 - Személyijuttatások adatai

|\,4unkavál|aló neve: T

rz * Mosoni-si"x
ER Egyesület

7.1.y 2 9,o; z t z aó a, a u z r

AdÓazonosito jeIel

E3m

I. 2. 3 4. 5, 6. 7. 8.

S

or

"A' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JogcÍme Ósszege KÖzterhei

Elszámolt személyi

Ósszesen

Pénztjgyi telesÍtés id pontja (éV, hr, nap)

JUttatáS KöZteher

1 Eil F.'l,m EJKí] W:l[ --'l
w^1 Fle'lEJm l ll,ln

2. m lJ L!-q EEr I le?r ,ll i- I lipat ;pfimmI ',l[]u
3. m ][J t,l'l t- lL L--l',l -, runt- lLJn
4 I -Jn t,; l r, ,-, ;'ll-, ,,;,1 [,,T] - lnnf--'-].n[J
m ..]il L] t;,-';]ta I L--,1 ;-'lnnt- lnn

6. m Iu l=, ;ll r, , 'l[, ,-'l L--, ;l -, ;'lnnr--'-llJn
7 n lu r'-l t-lt; I t-, ,-, I -ln[J[, l'lnlJ
I m [Jn [l Ta ;llr ,;l m ';lnnr, lnn
9. m un r l t- li* I [;'] -lt_Jnr, ;nn
1C m nn ll f, ,;l[;, ' l m -;nnt- luu
t-l nn m[ 1t-, I r-,---ll -, ;llnn I lL-]L-,1

1 tJ ln t; t, ;llr,-- - ;l t-l,.l -lu[Jrlnn
1 m Lrn l-l'l r, ,-a;,l t- I r, ,,,; ,lnnra lLJt-l
m Ltn Ll r;,,'lt;, I r, ;,;l -lrnn[']n[J

1 tl -]n [-l [;,llr---;l m -.lnnL -ltJnm ln l;,l t,,,-,' lta,--l rm -Jnnr,lnll
17 m nn [.l [-lT-l r,-, ; 'l -;tnnr a,-l[][J
'It tJ nn t;] r-, ''l[; j [ ,;,1 -, ;nnrlnn
1! rJ nn llt[,:;t; ] [ --l'l -, ln[J[-lnn
2( IJ un ['l [;,-l[ I J[]nrl[J[J
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lntegrált lgazgatási és Ellenórzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap' Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitöItési útmutató szeÍint!

1 - AzonosÍtási informáciÓ

L004334L83
L083L38798

Ügyfélaláírása:

3 - Személyijuttatások adatai

MunkavállalÓ neve:

Pk'T6o 0il/20öB,62127

AdóazonositÓ jele:

1, 2 3. 4 6 1. I

S

or

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JoqcÍme Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

Összesen

Pénztjgyi telesÍtés id pontja (éV' hÓ, nap)

Juttatás Közteher

1 h- 9J EI tqJrrl Fesa l' l l=- I fpqr- I Egilmm[ -]Llun -'ln [, 'l [], ;'lt -- ;l t-,---,--l -, lnnr--;lnn
3. ln t-J r, ,-][; I r, ,;,1 ;tnn[;]nn
4. n ln [; r; ;]r, ,;ll [;, ;;-l ;tnnmnn
5 nn t, ;-l r, ;lt-,l r,---,.l [J[Jnr;l[Ju
6. tJ ln t ;'.l [,---;[,-; ;]uu[l[Jn
7 nn l--,I [- ll-- I L--;] Jnnta, t_,lt-_,]

m [J LJ l=,1 [; ll[,--;; ;lnnr-lnn
m tn t-J t,a llr, ;l -,jrnnrlnnIO tJ nn r, ''_-l I ,-- llt-,--,'-l r,'-'lnnr, ']lln

1 m I[J r--l r----lL ,l r,-; -]nnllnn
12 m ]u L;'l r-,---;;t- l r,-lnnr- ;lnn
13 m nn r:l [-;lr, ,-l -.ln[Jr.-.lnnn Iu r, .,l r, l'lll=-l r, ;;l -,lnnr-,lnn
15 m tJn t-; r;;,11,,,,,1 t-,;-l -l-'-lnnr alnlJ
{8 m nn [l [ ,, ii, r-- ---l :tnn[-l[Jn
11 m nLl [;] r,--,l[.-- .l -lnnrl]lln
t8 m ']n t=, a;_] L-,' l[- l L-,,,'_-] -lnnt,;lnn
19 m tn r,l L-;ll= ;l r.- a-l TrnnL.llnn
2A m tJn [; r, ;J[,, ] m -, lnnr--]nn
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lntegrált lgazgatási és EIlenórzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitÖltési útmutató szerintl

L004334183
1083138798

P.H.

Ügyfél aláírása: ?"*";ffiililJ.
,i\d;;;1111ő99,,,,,

- 
3 - Személyi juttatások adatai *=

Munkavállaló neve: t

1 2 3. 4. 6. 7 B.

s

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

személyi jelleg juttatás

JogcÍme Összege KÖzterhei

Elszámolt személyi

Összesen

PénzÜgyi teljesités id pont]a (éV, hÓ, nap)

JUttatás KÖZteher

14?, 1 mm MBE] trsopolllW zF-ll Wzs- I aofim@lzooglLqJEJ
2 Eil mm tqr(ril Fpqo; t, - ,l mo,q-.l t,o--SEJmmnn
3 m mm MBFB_I Eps'oao, l-.l Fr43íl 13p14?5, , , I

''o]qg]E3m 
['j ó i|p-dE

4. m mm ErKil Fpop- l [ -l I 
6pq0 íqq'mE[-l.l[]n

m EM trJ'íI l Fpq4? - lt' ErÉ?;,-o fimEt-ailJn
6. m E3E téJKIl res'1p, 

-] [ ',l l1gqlp ,gí9mmi-;'-lnn
Eil frm |E'Gfql Fíqopq ' l [_ rÍ3pa0,-l ZqEmmrlnn

I Eil mm lE-,Gy-B I Er4tp,l [ ,-, ,'-l 12110p , , ,

ti,mmmt, .lnn
I ffi Etel IE'Gyq-l t'í4'oal -- l W4pa::a ilíqmEr'lnn
10 ln L-l t, --';lr, ,l llnnr-lnn
11 m ln I; -] t-,-l;lta I .-lnnr-l[]n
12 n --ln T ; [:-,][ ll -Jun[ltJn
13 ln [; r-,a-' lt, 1 r, , ,; l T'lnnr,;nn
14 [J ln t--'l r ' lt--, l

-, rnnr, ]nn
m ln l''l r, l'lr,---l ,;[Jt]r-lnn

16 TaI nn [] l;]T l lrnnt-, lnn
11 m nn I 'l r*''li;; I m Trnnr, 'l_l[Jn
18 [:J nn T l t, a;t- ,l ,tnnr,l[Jt]
1! L-l n[J t, l ta, -'lt, I l-,--;;, l llnnr, lnn
2C m nn [l r;-,lt-, ,-l l t---lnn[, ' lnn
EGYB: ÜdÜlési csekk (7'sor), egészségpénztári tagd'ry (B., 9.sorok)
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Integrált lgazgatási ás Ellenörzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap _ Személyijelleg

ráfordítások
Benyüjtandó a kitö|tési útmutató szerint|

Ügyfél aláírása:

3 - Személyi.juttatások adatai

MunkavállalÓ nevel

L004334L83
1083138798

I

I

AdóazonositÓjeI.' 
n

1, ?. 3 4. 5. 6, 7 8.

s

or

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

Személyi jelleg juttatás

Jogcíme Összege KÖzterhei

Elszámolt személyi

ttsszesen

PénzÜgyi telesltéS id pontja (éV, hr' nap)

Juttatás Közteher

m MM MBfBI reopao---l Feqoa;, I Ee5ppo--; -os-tmmEqq'ltrEmm mm EBril Fdoql[' Fpoq;l.l Eimmmflll[J
3. Eil eJteJ MBEF I ilgq{Qo-l Eeo,oal Frqgpq-J ,-o ollpSffifgo glbJffi
4 lsa l EJE tFlrll bpop-, ll-l f- | Fpop-l tg',tmm[lutl
5 Eil p311! rqrKil FpoÉFl r' ' - l bpq1í--,--] it,o--fimmt,- ]nn
6 tbi I EJE FEÍ=l @a,?pl t- l

6p179 
| tr,qo,;lEJm[l[]n

m mtul EEPfl m?ql[ --'l flao-l Eg'3ffimnl[]n
I 16í | mm EEP.rl rí?rl'''][- l Fil,5--,1 Efi3mmt ,'l[Jn
9. WJ E3E] E"E Fiqoalt-] lZrrgL--,] E=g'3trlm ll']nn
1( Eil mm ta,c Etlw*rtt, ; I fr--pp --l ;ji,qmE-4 [-.lL]n

lss- l ME E'Gyq-l Eí.paJ [-;-] LEga----l ffi,mmr, lt;]n
11 n _Jn t,-l l ;l[ -, i r, ;-l -;]nnr-.--'-]n[J
m Jn [;] [;,-l[- t-,--- --l Tnnrlnn

ln r-l [-J[---'l rm -tnnrln[Jm ln t-l t-,-- -lt- l [], ;ll Jn[Jm[Jn
m rn r; [-l[; ] r, ;;,] [.- ]n[[lnl_]

11 m JN [-lr, ;l[- I t-,--- , ;-l mnnL;L:lu
t,ll nn t,''l [* lL r,' l :nnT;,-ln[J

1S rt [Jn IJ [ -;t-,---l [-, 1 mnnr,lnn
2C [] nn [; r-,--,-l[;-. 

.] r-l ElnnLlnn
EGYB: üdÜlési csekk (9.sor), egészségpénztári tagdíj ('10., 11. sorok)
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lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

'1 

- AzonosÍtási informáciÓ

1004334L83
L08313879

- 
3 _ Szemelyi jutmtások aoatar

Munkavállaló neve: AdÓazonosítÓ jele:

Ügyfél aláírása:

1 2. 3, 4. 5, 6 t. I

S

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (év,

hÓ)

Személyi jelleg juttatás

Joqcíme Összege Közterhei

El5zámolt Személyi

ósszesen

Pénzügyi teuesÍtéS id ponÜa (éV, hó, nap)

Juftatás Közteher

í' W:) EteJ M-*FB] |'íqoaq 'l F?3pal ttp?3po- , I Fi,fimm EF,o'9EJE
2 m eJm E$il l Fpop'.lf, ,,1 mo,q- l l ,iro3mm[- lnn
3 ffi 9,I EJ MBB_] Eíqopol |=z2qoq i Effi 'jp3mmEoÁ;lpjm
4. m !-elbl tÉItíH 

-l 
|6p0'0.l [' _- ] Fdop, '.l rEfimm [- lLJn

5 [zí l mm EBíl rí3-l-19; t_ ' l iTí3'1T 'l t"-.l;3Emf, -]nn
6 Eil ilm fEJKjl Ep?.{j ,-. l l= ,;'l l2p10p , 'íq3E3Er' ' lnn

kel eJm |EeyBl h í 1ea0-,l t- l !tr-jjj- --l -fimmt-lnn
I Eil qJM Ecyq-l ttT,oal[-; ]l2110Q , , ,

,p,,3mmI lnn
I m mm lEcy-s I E+oal t, , Eí4'oj.p _-, ] FisEJm[-lnn
It m _]n [t t ,-lr,---' ]

-, .lnn[ -]nnm ]n [;'l r ,; .lf -,, r,;l ;-,lunt-.-llnn
1i ']n [l r;;r--; mDn[ - ]EE
1a [J _Jn r;l [;-lr ,''l i-,--; I :nnm[Jn
1t tJ .]n [l [;']T; I rlrnn[,lnn
1! nn r ,,l r--.,llr,---.. l :lJnrlun
1Í [] [J L-] [l I lL- t- l,l Tr[Jurlnn
m -]u [;] [---l[-] [], ,''-l --lnn[- l[]n

'1r t-_J ln [;'l [;lt- I [l, l r,;nn[]n[J
1.< [] l[J l- ' l L;,lt_*-'] L-- ;'] -, lnnLl[Jt]
2( n nn t-J [-l ta ] [,,;-l [rnnm[Jn
EGYB: üdülési csekk (7.sor), egészségpénztári tagdíj (8', 9. sorok)


