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2. melléklet a 20I I. evi CLXXXIX. torvénvhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasĺÍgÍ érdekeltségi nyÍlatkozat helyi önkoľmĺÍnyzati
képviselő (polgĺÍľmesteľ, alpolgdľmesteľ), valamint g vele közös htźztaľtĺÍsbqn étő

hdzas- vagy ĺĺletĺdrsa és gyermeke szdmdra

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adő:

hel önkormányzati alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviseló)

)a élő házas- v agy élettáľS (a továbbiakban: hazas-lélettaľs)
c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
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képviselő neve: .....Ő.*ĺ... ł--.n:\uj
házasJélettáľs nęve:
gyeľmek neve

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

1.

a) A település neve' ahol azingatlanfeJ<pi}'@udapesten kerület tĐ' '..fu..il .W.ę'
b) Az ingatlan teľületnagysága: ......... l.p.t................ .

c) Művelési aga (vagy a művęlés alól kivett teľület elnevezése): ................
d) \. épület fő rendeltętés szęľinti iellege.@kóh,áz-ĺidulő, gazd,asági épület stb.), az épület

alapteľiil etę: .... K.Q...m'*....'':.
e) Azingatlanjogijellege (társasház, szĺivetkezetiház, míiemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.) ĺ\ts.........'
g) Kĺizös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
ňl A szerzés jogcíme, ideje (aj"ogvi'.onl Ĺá'á;i;]; ....:.ft:.ť:n'.í;J.a'.ďt;öźĺfl!{.....!9.'2a.'.

2.
a) A telepĹiĺés nevę, ahol azingatlan lekszik (Budapesten
b) Az ingatlan teľületn agy'aga:. .......5. 5' L........... :......'..

kerü l et iĐ, .b @,.-)!-,..)Ł.,*.,
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľület elnevezése): ..........
d)AzépületforendeltetęsszgrintijellegeWudíJlo,gazdasági

alapterülete : ..... l- l.8...'a*:.........
épület stb.), az épület

e) Azingatlanjogi jellege (tfusasház, szĺjvetkezętiház,műemlék, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): .....T.!ł.Ęl*.kP.9..i\ł9s.,........
g) Kozös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szeľzés jogcíme, ideje (ajog"i'."''íi.;;;;;;); ....n'}lĺĺ.i\J.'e.F:iL9-ä.ľl](,....lsä
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l.

J
a) A település neve, ahol az ingatlan^fe}sązik (Budapesten keľĺ'ilet is):
b) Az ingatlan teľületnagy sága: .....ł.{'J.............
c) Miĺvelési ága (vagy a miĺvelés alól kivett teľület elnevezése): ......,

ilci ľľłę'ľrlp

d) Az épiilet fó rendeltetés szerinti iellege (lakőház, üdÍilő'gudasĺág!śNlgĹ stb.), az épiilet
alaptórĺilete: ........... ďO ..-......-...-.....................................

e) Az ingatlanj ogi jel lege (táľsasház, szövetkezeti ház, muemlék, bányatelek stb.) :

Đ A nyilatkozó j"g;iú;;'i;;l;j;il;;il;iä;ilj' '...ruĹn$.e9.iv$_......::.:..
g) K<izös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ....'......:l::.........:\...........'...^.Í......

h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jog"i-""íi.";ä;); .....h.ŕ_B:i9.D..t\t{s:ä.B$:..

a) A település neve' ahol azingatlanfeks4ik (Budap-esten kerület irl' ..l.49-.3ó'$.f$.t'.gs.#
b) Azingatlan teľületnagyságai ........ ..:,Í.?':?.3..4;:........... - ..f :..'..Í........
c) Művelési éąa (vagy a művelés alól kivett terület 

"ln.u"rer"i 
..śź.ni|ĺir.:::.:..................

d) Az épület fo ľęndeltetés szeľinti jellege (lakőhźn, iidülő, gazdasági épület stb.), az épĹilet
alapteľiilete: ........'......'

e) Azingatlanjogijellege (tźtrsasház, szövetkezetiház,muemlék, bányatelek stb.):

4.
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Đ Ä öiilä;;il;;iů;; c;i;ffi;;;;;;iä;ilj, :....ŕútľľ,ą.P-qí'.Joj;.,_;........... .....
g) Koiĺis tulajdđn ésetén a tulájdoni hányad menete: LłÍ?./-'ĺ'! L.6:!-?
h1 Arr"rrés jbgcíme, ideje (aj-ogvis'oný kezdete): ...p.".n.:f'ł.h'É-ng.z.oĺ)!.......*ęzł..

a) A település neve, ahol azingatlanfek_szik (Budapesten kerület ĺr>, .)Qěú..ľ.ľap.s:ĺ_ł$
aĎ ez i n gatl an terii lltnaty'agui ...'.... .. 2..h i^.. A.'53 3.'.,,:l L
c) Művelési ága(vagya művelés alól kivett teľiilet erneuero.ej' ...J|.łł.:fuťd::.:::.:.:::.......:.:

6

e) Az ingatlan jogi jellege (tźtrsasház, szövetkezetiház,műemlék, bányatelek stb.): ..........

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ......T!4ła ].Ęg.ly..qs..,.
g) Közös tulajdón ésetén a tulájdoni hányad meíete: /,4 g ą99 .Ę,{.ł:.? ęp,.......
ňl a szerzésjogcíme, ideje (ajogviszoný kezdete): .....a..*n'.łY.a.ę'.ę9.".n.i.....49ä

a) A település neve' ahol azingatlan&lszik (Budapesten kęľület is): ...IĹđ-.ą.9J.I$.P.ďn
b) Az ingatlan területnagysagal ........ 9.9.a.ł...*.:.-........'............'............i:.'...:.'.:?.....
c) Művelési ága (vagya művelés alól kivett terülęt 

"tn.o.'er.i' 
....J;n]ĺł/-{-ď...................

d) Az épület fő ľendeltetés szerinti.iellege (lakőház, ĺidiilő' gazdasági épĹilet stb.), az épület

d) Az épĺ'ilet fő rendeltetés szęľintijellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapteľülete: ......

alapterülete: '......
e) Az ingatlanj ogi j el lege (tźrsasház, szövetkezeti hźn, muemlék, bány atelek stb. ) :

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ,T.* A .tJ. p. 9.. .V9.ł..'
g) Közĺjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)
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7
a) A település neve' ahol azingatlanfeks4k (Budapesten ker[let i.l' ...ił.äP.É}:I$.Yc.f.l+
b) Az ingatlan terĹiletnagysága: ...............9..h.ęt .. 8 L t.l..*:Í
c) Miĺvelési ága(vagy a művelés alól kivett terület 

"ln.u"re."i ..'....h.'n:ýř.d:::.:.:::..:....:..:
d) Az épület fo ľendeltetés szeľintijellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapterülete: ................
e) Az ingatlanj ogi j ellege (társasház, szövetkezet i ház, muemlék, bány atelek stb. ) :

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .........1l-M..t's.ł.a.9}:nl.
g) K<izĺjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
ňl A szerzés jogcíme, ideje (a jägui''ony Ĺ;;á;;]; ....:..ĺ}.í-iir.\ÚD.t.ec.ľi$.....'iazł..''.'.

a) A település neve' ahol azingatlanfekspik (Budapesten kerii.let isl: .']Lia.?_.a.ł..m.P.GsA
b) Az ingatlan teľületnagysága: ...'.... .....!-ĺ..ha.',3.l.fl*.lyĺ?.'......,......
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése)' .....ś_Łĺľ.ĺ'iY..'lř...............
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10.

d) Az épület fő ľendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági
alapterülete: ................

épület stb.), az épület

e) Azingatlanjogi jellege (táľsasház, szövetkezetiháľ,muemlék,bányatelek stb.): .

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .....J-\ł.Ęn.łP..O.\łgs.
g) Köztjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .....'...
ňl ł szerzésjogcíme, ideje (ajogviszoný kezdete): .. .nkď.vĐ.dL-..äľ.s"||'"|.|..'.*ę.2ł..

i s) : ....ltđ't 9ś. T]}.q-cj.s',}
..........,.i........i..........
...ď.ę lt]ĺ'i..nę.........

d) Az épiilet fő ľendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdĺilő,
::::::ľ]''*l ]li ]: ii ]liil'alapteľülete: .

e) Azingatlanjogijellege (társasház, szövetkezetiház, műęmlék, bányatelek stb.): .............

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budą:esten kęľiilet
b) Az in gatlan teľül etnagysága: ........ ... (p.,.'h.ą'',.. L.T.H.w.?.
c) Miĺvelési ága (vagy a művelés alól kivett teľĺ.ilet elnevezése): .

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ......T*ľ.hłzp_sł.eJ.........
g) Kĺĺźĺis tulajdóněsętén atuläjdoni há"y"l ;;ie[", ...lk)..ó.6...l.ł..6'ei.2-
ňl ł szerzésjogcíme' ideje (a jäg'i.'ony k;;;;;]; ....:.:.AÍ;Bj9.Đ.#_c-aä.äľ

e) Azingatlanjogije|lege (társashźn, szövętkezetihá,ľ,, műemlék, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ....í.tł.łAř.p.ę.v9.$..............
g) Kozös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke: .2.L1.:ś3./.6'Lł.Zz.. .
ňl A szeľzés j"ogcíme' ideje (a jogviszoný kezdete): ...'._...a.łďQp_.#.ę"-n:q
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a)
b)
c)
d)

A telepiilés neve, ahol azingat|an fekszik (Budapesten keriilet is): ...!ś*/-:9!:/..9'':..............

Az ingat'anterületnagysága: ....'... . ..9s--ľ_ .v'*?...........' "l' 
"'!đ-Kp"{:]-$ P.ś$

Miĺvelési ága (vagyaművelés alól kivett terület elnevezése)' :...'ý'.ĺłL1ÜÍÖ_..:...:....:.....:.::

Az épiilet fő rendeltetés szeľintijellege (lakőhź.z, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Azingatlanjogijellege (táĺsashźn, szövetkezetiház,muemlék, bányatelek stb.): .......

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľiilet elnevezése): ....'.'..'......
d) Az épület fő rendeltetés szerintijellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľĹilete: .........................
e) Az ingatlan jogi j ellege (társashźu, szövetkezeti ház, muemlék, bányatelek stb.) :

alapterülete: ..................
e) Az ingat|anjogi jellege (társasház' szövetkezeti ház, muemlék, bányatelek stb')

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos' béľlő stb.): .....í!łL!}ľ.t2p.t99'łj......'.....

14.
a) A település neve, ahol azingatlan |ekszik (Bu-dapesten keriilet is
b) Azingatlan területnagy sági. .......L..]Ą.^...39z. ...$"}............'
c) Művelési ága (vagy a művęlés alól kivett terület elnevezése): ....

l' .r.łĺ_..tłkpľ#*|{,

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdorros, béľlő stb.): ...Í}.Ł.p.łęľYŠ-.x.._...........
g) rĺiźĺis tulajdon ésetén a tuläjdoni hányad méľtéke: .,39,:í3ł.(3.k49..#?.,.,
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jog'i''".í?:;ä;;; ....n_{P)tiJös.p_ęŕ.t'í$ ...... .9*ť..,..'.'.

a) A telepiilés nęve, ahol azingatlanfekszik (Budąresten kerület isl, ..P_iJ-.üsn's!r.tr\
b) Azingatlanteľületnagyságai .'...... /1..ha...8.L3.9....tl"ľ.. ./Ä :.:':x.........
c) Művelési ága (vagya művelés alól kivett terület.tn"u"'e..|' :::Jä0.üffi:.::...........'.......
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, iidiilő, gazdasági épület stb.), az épület

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos' béľlő stb.): '...
g) Kĺjzĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .

g) Közös tulajdon ęsetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .,

.í\Ąl-b_:ľI2O\Uc]Ś.

, .. .. .k i..i:8. L i. .ťL .lł. 3' . {8 .: : . : : . : . . .

...... : b. }n' ĺjplń.-z-ľ)ĺ ....łnł

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Bqdapestenłerület is)
b) Azingatlan teľületnagysagai ........ . 1.. h*',.9'* 2. j*..........'..

tĺ-p.gfl.qw!''(|

d) Az épület fő rendeltętés szerintijellege (lakőház, üdülő, gazdasźryi éptilet stb.),az épület

alapteľiilete:
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, muemlék, bányatelek stb.): .

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): .......ĺ.s.*rĄ.*.ęp.t\ł9$.............
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18.

a) A telepĹilés neve, ahol azingatlanfe'kszjJ< (Budapesten kerület io' 'Łĺ.ł.ý)*.{ł.$\łs}
b ) Az ingatl an terü l etnagysága :'...'... l....gla*... s.' Ť/í 6'.lĄ&
c) Művelési ága(vagy a művelés alól kivett terület.tn"rr"ré."i ...űĹ.n]luT.d.:.:.....:............
d) Az épület fti ľendeltetés szerintijellege (lakőház, üdĹilő' gazdasági épĺilet stb.), az éptilet

al
e) Azingatlanjogijellege (társasház, szövetkezetihźn, míiemlék, bányatelek stb'): .

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........T.uj--Ŕ}Đa.\'..ęs............

d) Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épiilet
alapterülete:

e) Az ingatlanj ogi j el lege (társasház, szövetkezet i hén, múemlék, bány atelek stb.) :

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos. bóľlő stb.) !ł.Ł!1'?Đ.pŠJ9$.....

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
ňl A szerzés j"ogcíme, ideje (ajogui''ony k;;J;i;]; ...'.:..ft;.'J*:iŮ.Đ:ťj("ęä.Ü,*i.....2"2.ł....'.

.(
a) A település neve, ahol azingatlanfeks7ik (Ęudapesten keľület is;: ..Ľ...É.u\.łnľ\.Ĺnl
b) Az ingatlan teľiiletnagysága: ..'...'........(,í. o. & l....l44*..'.'
c) Művelési źtga (vagy a művelés alól kivętt terület .ln.u"re..i ..JŹ.ľĺ:ffir........................

g) Kĺizös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogui.'o"ý L.'ä;,;]; ......Ę.{ďivt'śúäń:il.:.á*?í,

a) A település neve, ahol azingatlanfekszik (Bu_dapestęn kerület is;: .Qľĺ9.+.ľ.slą*.........
b) Az ingatlan teľületnagysága: ........ ........'.y&. L' lak.....
c) Művelési źlga (vagy a művelés alól kivett tertilet .tn"u"re.ä; .::..ä'ďi\rcd...:.:.........:....
d) Az épület fo ľendeltętés szerintijellege (lakőház, üdĺilő, gazdasági épület stb.), az épület

alapterülete: ....

e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szövętkezetihttz, műemlék, bányatelek stb.): '.............

.í.*|-..h}.Ęg'w-}Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ....,
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hźĺnyad méľtéke:
h) A szerzés jogcíme' ideje (a jogviszony kezdete): .. n.í'h:igpd-üä'äv!-Ľ

d) Az épĹilet fo ręndeltetés szeľintijellege (lakőház, üdülő, gazdasági épiilet stb.), az épület
alapteľülete: ...................

e) Azingatlanjogijellege (tźrsashźłz, szovetkezetiház, műemlék, bányatelek stb.):

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľiil
b) Az ingatlan területnagysága: .......' ..'tt.:s.k'.'.rĄ4L........'.......
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése)

et is): ..a'Ł..q$u*gn

] _*t.$.ŤP.p..\]'q.\....'..'
,......9.,....,

.: :$i.\Ą'ivDš[_q:i n:

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ....'...
g) Kcjzĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): .....

5
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a) A település neve, ahol azingatlanfek_szik (Budapęsten kerĺilet io: 
'i}.Ę.iź.f-'U..*..,.....

b) Az in gatlan teľü letnagy saeť. ....... R.. h*....đ9-J t..**..
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivętt terület elnelne'esei ...śźĺt]ľý. nä....:.......:.........
d) Az épület fo rendeltetés szerintijellege (Iakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épiilet

alapterülete: ................
e) Az ingatlanj ogi j el lege (táľsasház, szövetkezeti ház, muemlék, bányatelek stb.) :

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos' bérlő 
'tu.l, 

...Ll_*Ł.ľ.-..ŁD.'9lY.ę.s-'...*."
g) Kozos tulaj dđn ěsetén a tuláj doni hány adméłéke : .k.a.9.?. ä3O. ę. /..?.t.3"Lę?!R.
h; A rr"rrés jogcíme, ideje (a jog,rirroný kezdete): .....ft}.a.vp.*.ęgą_lł.! ."...Lę.?.....

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľület is): .

b) Az ingatlan területnagysága: ....'...
c) Mtĺvelési ága (vagy a miĺvelés alól kivett terület elnevezése): .........
d) Az épület fő ręndeltetés szęrinti jellege (|akőház, iidülő, gazdasági

alapteľülete: ..............'.
e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék'

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ......
g) Kĺjzös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...

a) A település neve' ahol azingatlan fekszik (Budapesten
b) Az ingatlan teľiiletnagysága: ........

is)

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teriilet e
d) Az épiilet fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház,

stb.), az épület

lek stb.):

2t

22.

)
gazdasági épület stb.), az épület

alapterülete:
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, sz<ivetkezeti ék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.)
g) Közĺjs tulajdon ęsetén a tulajdoni hányad
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik keľĹilet is)
b) Az ingatlan területnagysága: ........
c) Miĺvelési ága (vagy a művelés alól kivett
d) Az épiilet fib rendeltetés szerinti jellege ĺidĺilő, gazdasági épület stb.), az épiilet

alapterülete: ...'....'..'....
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, hén, múemlék' bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tula.idonos,
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni

kezdete): ......

6

h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogvi



z)

24

25.

1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:
a szęrzés ideje jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjáľmű, autóbusz:
a szętzés ideje, jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

VoĹyQ...ł.ó-Ô..'Đ. I .ľDň\;:' V
'Vciuc ihi: ła... .Ô.P.ni:..v

*ľęr- ląpf,
dsęl; /CI/3.

a) A telepiilés neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
b) Az ingatlan teľületnagysága: ......'.
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése)
d) Az épület ťo ľendeltetés szęrinti jellege (lakőhé.z, ĺidülő, épület stb.), az épület

alapterülete:
e) Az ingat|anj ogi j ellege (társasház, szövetkezet i htn, míieml bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.)
g) Közös tulajdon ęsetén a tulajdoni hányad méľtéke: ..
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik esten kerület is)
b) Az ingatlan teľületnagysága: ........
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett let elnevezése
d) Az épület fő ľendeltetés szerinti jellege üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete: ................
e) Az ingatlanjogi jellege (társashén, ház, míiemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása ( bérlő stb.): ..

g) Közös tulajdon esetén a tul hányad mértéke
h) A szerzésjogcíme, ideje (a j szony kezdete)

a) A telepĹilés neve, ahol az ťekszik (Budapesten kerület is)
b) Azingatlan
c) Művelési ága (vagy a űvelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rende szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épĹilet stb.), az épület

alapteľülete: ................
e) Az ingatlanj ogi j ellege (társashén, szövetkezeti ház, muemlék, bányatelek stb.) :

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .....

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértékę:
h) A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ..

II. Nagy óľtékíĺ ingóságok

típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus

7



c) motoľkeľékpáľ:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerués ideje, jogcíme:

2.Yízi vagy légi jáľmii:
a) jellege

típusa:
a szęľzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szerués ideje jogcíme:

3. Védett műalkotás, védett gyiĺjtemény

a) egyedi alkotások:
a szerzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme

b) gyűjtemény:
a szęrzés ideje, jogcíme
a szerzés ideje, jogcíme
a szcľzós idcjc, jogcímc

megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg
megnevezés:

łl. o.,ý. ä.ľ}.. : .Vil.,/ľoo .. : AĐ nL.ü Hf.Ęł=.. : :. .^CIr.ł. . : :'. . .

{Ea.ĺtí.iĺ_..ss**Nľ.ę...lłe..$.o.$\ĺt}Ń*4p./3

típus
típus
típus
típus

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a minclenkoľi, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladó éľtékű ingóság:

a) megnevezés:
a szetzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme

e) megnevezés:
a szęrzésideje jogcíme: ....:.

megnevezés ....... db
megnevezés ....... db
megnevezés .. '.'.. db

megnevezés ....... db
megnevezés ....... db
megnevezés ....... db

(részvény, kötvény, részjegy'

p-srvd*l
5. Értékpapírban elhelyęzett megtakarítás Vagy egyéb befektetés
nagy éľtékű biztosítás stb.): 

-\megnevezés: dłĘTB. j.7..T_o',.:ł.iĺn]+.i

névérték, biztosítási ĺisszeg: ......... rtÍę'.k-,.. E{ł1 2.'..........

....:.3:äŕ.F.-p-řĚi-F!ĺ:.i...?.äe.i'e..'

.... .. 3 Łk.Q Q,..:FJĹ.e..........
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés

8

névéľték, biztosítási összeg:



7. A mindenkori, a közszolgálati Lisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hat havi
cisszegét meghaladó készpénž:E.Qil9.ę''p t

megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:

6. Takaľékbetétben elhelyezett megtakarítás : .............. .,.."?-. *8..*..R., Ft

8. Az összességében a mindenkori, a közszolgźilati tisztviselőkľől szóló tcirvény szerinti
illetményalap hat havi összegét meghaladő pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szeľződés
alapján fennál ló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban:
dęv izźlban (forintéľtéken) :

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés ĺisszege:

9. Más, jelentősebb éľtékű vagyontárgyak, ha azok egytittes értéke a mindenkori, aközszolgá|ati
tisztviselőkľől szóló töľvény szeľinti illetményalap hat havi összegét meghaladja:

megnevezés:
megnevezés:
megnevezes:
megnevezés:
megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kéľjük feltüntętni a koztartozás címén valamint a pénzintézettel vagy
magánszemé l yekke l szemben e setle ge sen fenn ál ló tartozźsait

Ft

ťorint
forint
forint

l. Köztaľtozás (adő, vám, illeték, tb-járulék stb.):
2. Pénzintézęttęl szembeni tartoztts (hitel, kölcsön stb.)
3 . Magánszemélyekkel szembeni tartozźs:

IV. Egyéb közlendők

9



B. Rész

ĺÖvnonLEMNYILATKoZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

l. Foglalkozása:
Munkahelye:
Sziinetelteti-e foglalkozásétt: igen nem
Fo glalkozásából száľm aző havi adóköteles (bruttó) j övedelme : Ft

2. Az l. pontban írt foglalkozásán kívĺili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből
jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
c) Ajövedelem ľendszeľessége (havi, egyéb rendszeľességű, eseti vagy időszakos):
d) Ajövedelem (bľuttó) összege Ft

a) A tevékenység megnevezése
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
c) A j<lvedelem ľendszeressége (havi' egyéb ľendszerességű, esetivagy időszakos): ....

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése
b) A kifizetó személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá

tevékenységek):
c) Ajövedelem ľendszeressége (havi, egyéb ľęndszerességű, eseti vagy idószakos): ...

d) A jövedelem (bruttó) összege: ..Fr

L0

aláírás



C. Rész

GAZDASÁcI ÉnoEKELTSÉcĺ ľyrLATKoZAT
G azdasági társaságban fennál ló ti sztsé ge vagy érdeke ltsége :

Gazdasági társaság neve: ........
G azdasági társaság foľm áj a :

Az éľdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes' bt. esetén beltag/kültag stb.):
A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aránya: .........'......
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arźnya
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági társaság neve: ........
G azdasági táľsaság formáj a :

Az érdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kĹiltag stb.)
A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aránya: ....'...........
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......

Gazdasági táľsaság neve: .....

c azdasági táľsas ág formáj a :

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes' bt. esetén beltag/kültag stb'):
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ..

A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági társaság neve: ........
G azdasági társaság formáj a :

Az éľdękęltség formája (tulajdonos, tészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...

A tulajdoni éľdekeltség keletkęzésekoľi aránya: .......
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arźnya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági táľsaság neve: ..

G azdasági táľsaság foľm áj a :

Az éľdekeltség formája (tulajdonos' ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)
A tulajdoni éľdekeltség kelętkezésekori aránya: .......'........
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:
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