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sz. melldklete alapidnt

vaglt o n-, j dv ede lem- ds gazdasdgi drde kelts dgi nyilatkozat

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.

Anyitatko z6neve:.

2.

A nyilatkozo
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3.

A nyilatkozoval kozos hintart6sban

4.

A nyilatkoz6val kozos
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hfnast6rs neve:

hirztart6sban elo gyermek neve:
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok.

1.

a)A

telepUl6s neve, ahol az ingatlan feksTik (Budapesten kertilet is):

J:Z,,t,ttu**xLu

(
b) Az ingatlan teriiletnagysiiga: ................fio O t-i(
c) Mtiveldsi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse): .............
..lA

d)

e)

.Al.*.v....dr..... kArt..

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege
az epilet alaptertilete :

)*e

Irytidul6,
u^.L

.

.... .. ..

gazdasagi dptilet stb.),

Az ingatlan jogi jellege (csal6dihiiz, t6rsashiiz, szdvetkezetihdz, miiemldk, mrihely,
izlet,

m

titerem, rende I o, gar azs, biny

0 A

atel

ek stb.) :

*Adn hrrr{dct

/;JtiJlmrM*

tltt

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

A szerz1,sjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

..........4 7.?s..........

*

*.r.

ra r...A
"'f"
""..""'

nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, elland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon|lvezo,

berl6 stb.):

g)
h)

;t;;f)

A, ingatlan-nyilvdntartdsi

aclatokkal megegy ezoen kell kitolteni

!
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2.
is)

a)

A teleptilds

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

.*.t

.W.

dt.

!lt-&

Az dpUlet f6 rendeltetds szerintijellege (W6hry, Udtil6, gazdashgi dptilet stb.),
az epUtet

e)

3l t"""tr"irt-

Mtiveldsi irga (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevezese):
....1A.

d)
.

"""

alapteriilete:

h+t

h ran^fer{.r-r.
-

Az ingatlan jogi jellege (csaledi hin,

t6rsash

in,

.!nr

W.bL$khl*

szovetkezetihdz, mtiemldk, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendelo, garfos, b6nyatelek stb.):

,
0

A nyilatkoz6 jogdllilsa

rA^*,...
i(kr..
6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon€lvezl,

(tulajdon_os,

birl6 stb.):

g)
h)

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rteke:

A szerz1,sjogcfme, ideje (ajogviszony kezdete):

3

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysilga
Mtiveldsi

6ga (vagy a mtivelds

al6l kivett tertilet elnevez6se): .................'

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, UdUl6, gazdasigi 6pUlet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hiiz, t6rsashriz, szcivetkezetihilz, miiemldk, mrihely,
Uzlet, mtiterem, rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogiililsa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,
berlo stb.)

g)
h)

K6zos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad merteke:

A szerzesjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

4

4.

a)

A telepi.iles neve,

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

ah

ol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

Mriveldsi irga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lak6hiz,, UdUl6, gazdasdgi dpUlet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6dih6z, t6rsashiz,szdvetkezetihdz,miiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

berlo stb.):

s)

Koz6s tulajdon eseten a tulajdoni hilnyad mdrt6kel .........

h)

A szerzesjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

5.
a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysaga: .......
Mtiveldsi

irga

(vagy a mrivelds alol kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hiu, iidtil6, gazdasigi dptilet stb.),
az 6piilet alapterUlete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, tiirsashiu, szdvetkezetihdz, miieml6k, m[ihely,
0zlet, miiterem, rendel6, gardzs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkozl

jogiililsa (tulajdonos, rllland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

b6rl6 stb.): ...

s)

Koz6s tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mert6ke:

h)

A szerzdsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete)
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6.
a)

A telepUl6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysaga:
Mtivel6si

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hiiz, tidiil6, gazdasdgi dptilet stb.),

irga

..

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevezese):

az 6pi.ilet alapterUlete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tiirsashdz, szdvetkezetihiz, mtiemldk, mtihely,
tizlet, miiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa
berlo stb.):

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon{lvezl,

.

s)

Koz6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrteke: .....

h)

A szerzesjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

7.
a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: ........
Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): ...................

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hin, Udiil6, gazdasdgi dpillet stb.),
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tiirsash 52, szdvetkezeti hiz, mtiemldk, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garflzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogillilsa (tulajdonos, illland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,
berlo stb.):
s)

K6zos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad merteke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

6

I I.

Nagy ert6kti ing6sfgok
1.

G6pjfrmiivek:

a)

szemdlygepkocsi

a szerzd,s ideje, jogcime:

.. tf pus

a szerz€,s ideje, j ogcime:

...

tfpus

aSZerz€sideje,jogcfme:....kl.l.U*H;*I...
b)

tehergepjarmti, aut6busz:

..

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme:

.... tfpus

a szerzls ideje, jogcfme:

..... tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:

c)

motorkerekpdr:

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcime:....

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:....

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme
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2.

Yizi vagy l6gi jf rnrii:

a)

jellege:

tipusa:

....

a szerzds ideje, jogcime:

b)

jellege:

tfpusa:

.

a szerz.ds ideje,

3.
a)

..

jogcfme:

..

V6dett mtialkotfs, vedett gytijtem6ny:
egyedi alkotilsok:
,

megnevezes

.db

megnevezes

db

megnevez6,s

db

megnevezes

..... db

megnevezes

.. db

megnevezes

db

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogc(me:

b)

gyuJtemdny:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfme:

4.

-8Egy6b, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gytijtemdnyenkdnt)

a

rnindenkori

tisztsdgviseloi illetmdny hathavi osszegdt meghalad6 drtdkti ing6s6g:

a)

megnevezes: .

a szerzes ideje, jogcfme

b)

megnevezds: .

a szerzes ideje, jogc(me:

c)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

d)

megnevezes:

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcfme:

5.

Ert6kpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szvdnv. kdtv6ny,
r 6szje gy, kincstdrj egy, va gyonj e gr, n u*, e.te[Ut

megnevez6s: At&.......
nevdrtdk, biztosft6si 6sszeg: ...... P
megnevezds:

.

.........

nev6rtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezes:

nevdrtdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:
ndvert ek, biztositasi Osszeg:

megnevezds:
nev6rt ek, biztositiisi dsszeg
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6.

Ft

Takarekbetdtben elhelyezett megtakarft6s:

Ft

7.

A mindenkoritisztsdgviseloi illetmdny hathavi osszegdt meghalad6 keszpenz;
Ft

-

8.

Az dsszessdgdben a mindenkori tisztsdgviseloi illetmdny hathavi dsszegdt meghalad6
p5nzintdzeti sz6mlaktivetelds vagy m6s, szerzodds alapj6n fennril16 p6nzk6vetelds:

a)

penzintdzeti szimlakdveteles

forintban:
dev izirban

b)

(

.....

fori n tdrtdken

)

:

m6s szerzodes alapj6n fenn6llo pdnzkovetelds dsszege
Ft

9.

M6s, jelent6sebb drtdkti vagyont6rgyak, ha azok egyiittes drtdke
tisztsdgvisel6i i I letminy hathavi cisszegdt meghaladj a:

megnevezes:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

a

mindenkori

l0

III.
Ta rtoza,sok

Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akdztartoz{s cim6n, valamint a p6nzint6zettel
vagy maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.

Koztartozits (ad6, vdm, illetek, tb-j6rulek stb.): ........
.Ft.

2.

Penzintezettel szembeni tartozas (hitel, k6lcsdn stb.)
Ft

3.

Maganszemdlyekkel szembeni tartozirs
..Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

ll
B) r6sz"
TOVNDELEMNYILATKOZAT
(a tisztsegviselo illetrndnyen kfviili adokoteles jdvedelmek)

l. Foglalkoz6sa:
Munkahelye:
S

...

ztinetelteti -e fogl

.....

:l:ta1 *f

..........
a

I

koz6s6t

:

igen
nem

Fogl alkozitsdbol szirmaz6 havi ad6k6teles (brutto) jovedelme: ...

2. Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi
adok6teles jovedelm e szirmazik:

a) A tev6kenys6g megnevez6se:

olyan tevdkenys6ge, amelyb6l

fS=+ft"T

J"hlr&* {{',

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabSlyon alapul6 titoktartAsi kdtelezettsdg al6 es6 tev6kenysdgek):

f.lrl k
c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

*

Csak a tiszts6get betolt6 szemely tolti ki!

Ft

t2

a) A tevekenysdg megnevezese:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabillyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6 tev6kenys6gek):

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

Ft

a) A tevdkenys6g megnevezdse:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabillyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts6g al6 es6 tev6kenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) 6sszege:

Ft

l3
C) r6sz
G AZDASA GI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasrigi tirsasf gban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l. Gazdasagi tdrsasiig

neve: ....

2. Szekhelye:
3. Gazdasagi t6rsas6g form i$a:

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.)

5. A tulajdoni

drdekeltsdg kel etkez€,sekori arinya;

%

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi ardnya:

%

7. Nyeresegbol val6

8. A

rdszeseddse:

gazdas6gi tdrsas 6gban viselt

%

.

tiszts6ge:

.......

II.
l.

Gazdas6gi tilrsasag neve: .........

3. Gazdasagi tiirsasag form 6ia:

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

eset6n beltag&Ultag stb.):

5. A tulajdoni

erdekeltseg kel etkezf,sekori arinya:........

%

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi arinya: ...

%

7

.

Nyeresegbol val6 reszeseddse:

8. A

...

gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztsdge:

%

l4

III.
l.

Gazdasagi tarsasag neve: ....

2. Szekhelye:

...

3. Gazdasagi tarsas6g form6j a:..

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt.

5. A tulajdoni

drdekelts6g kel etkezesekori ardnya: ....

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi aritnya:

...

esetdn beltag/kiiltag stb.):

%

.............-

%

7. Nyeresdgb6l val6 rds2esed6se1.......................... ....-..-.
8.

A

gazdas6gi t6rsasdgban viselt tisztsege:

...........

......

IV.

l.

Gazdasagi tiirsas6g neve: ....

2. Szdkhelye: ...

3. Gazdasagi tdrsas6g form6ja: ......
4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kUltag stb.):

5. A tulajdoni

erdekeltseg kel etkezesekori aranya:....

%

6. A tulajdoni

6rdekeltseg jelenl egi arirnya:

%

7. Nyeresdgbol val6
8.

A

rdszeseddse:

gazdasdgi tdrsas6gban viselt tisztsege:

%

l5

V.

l. Gazdasagi tdrsasag neve: .......
2. Szekhelye:

..

3. Gazdasilgi tdrsasiig form6ja:.....

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ardnya;............................. %

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi

arinya:

.................... %

7. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:................. .................... %
8. A gazdas6gi tdrsas6gban viselt tisztsdge:

VI.

l.

Gazdasiigi t6rsas6g neve: ...

2. Szekhelye:
3. Gazdasagi tdrsas6g formaja:....

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg kel etkezesekori aranya:.....

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arAnya: ...

%

7. Nyeresegbol val6 rdszeseddse:.
8.

A

.

..

gazdasdgi tarsasdgban viselt tisztsege

%

r6

D) resz*

KIMT]TATAS
a tiszts6gvisel6

:iltal bettiltiitt tiszts6ggel tisszefiigg6sben l6v6 juttatrisokr6l
hasznilatba adott dolgokr6l (a tovSbbiakban: juttatis)

A juttat6s ideje

A juttat6s megnevezese

ln1t

V{

2olt

h-rJ.r-

sa*

J

P( ft.rt

r

l+? ?r" t'-

t/

l"y, C>

t{8
-

*

ILI

;

Csak a tisztseget betolto szemely tolti ki!

FA

t\t/

6s ingyenes

A juttat6s drtdke

42-Do. cfr

t7
E) r6sz

*

KIMUTATAS
a tiszts6gvisel6 6ltal bettiltiitt tiszts6ggel tisszefiigg6sben kapott ajdnd6kai161 6s az e
nyilatkozat D) pontia al{ nem tartoz6 ingyenes juttatfsai16l
(a tovibbiakban: ajind6k)

Az ajanddkozris ideje

' Csak

Az ajdnddk megnev ezese

a tisztsdget betolto szemely

tolti ki!

Az aj6ndek drteke

l8

F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenysdge, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiz6d6

egy6b

jogosultsiga alapjdn, tovibbi e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdasigi
t6rsas{g(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s timogatfsokr6l (a
tov:ibbiakban : timogatis)
A t6mogatds
jogosultja

A tamogatds

A tamogatas

megsz erzesenek

megsz erzesenek

iogcime, ffiodja

idopontia

A t6mogatiist
nyujto

Jwtd,

A tdmogat6s

cdlj a

drteke

b-J \

***
Kelt:

A tamogat6s

tcu

a

,.4

^. h6

Ll

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzds hdztartisban dlo h6zas-l6lett6rsam,

--valamint a velem k6z6s hintartasban dlo gyermeke(i)m,
-rrnyi I atkoz atifil nyi I atkozata i t*

\
a tisztsegviselo

*

Csuk a tisztsdgviselo tolti ki!

alilirisa

>,,14 l'1"-n )'
/o /o

