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A

sz6sz6l6val kozos hilztartilsban 6lo hbzas- vary 6lettarstars neve:

3.

A

sz6sz6loval kozos hiztartisban 6lo gyermek neve:
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

l.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

MA6IK ou A cst
b)
c)

r/v

Az ingatlan tertiletnagysiga: .....3
Mrivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
.... rL&,V*b

d)

hs2......1......

rzq

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hi.z iidiil6, gazdasSgi dptilet stb.),
az fipilet alaptertilete :
L

al;

A3

e)

Z

.L.

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hhz, t6rsash6z, szovetkezeti h6z, miieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

I"iz

.15.qd?i

0 A nyilatkoz6

jogilll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn5l6, haszonfllvezo,

berlo stb.):
lrt

g)
h)

oqnr., e

Kozcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

A

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

UAz

'

t

ds.q.)u..J..r)s..

Aringatlan-nyilv6ntartisi adatokkal megegy ezoenkell kitolteni

!

f h ""^:*i.(sc reA....

1.^.a7
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a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6

Miivel6si

az fipiJllet

e)

6ga

(vagy a mtivelds al6l kivett tenilet

aptertilete

al

tidiil6, gazdasigi dptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz,
iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs,

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

, szovetk ezeti h6z, mtieml6k, mrihely,

yatelek stb.):

donos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

berl6 stb.):

g)
h)

eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

Kozos tulaj

ogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

Asz
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a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege
az epilet al apteriil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege ( csal6di

Mrivel6si

6ga

(vagy a muvel6s al6l kivett tertilet elnev

izlet, mtiterem, rendelo,

0 A nyilatkozo

jo

S,

tidtil6, gazdasbgi dpiilet stb.),

(1ak6

t6rsash

6

z,

szov etkezeti hLz, mueml 6k,

b6nyatelek stb.):

sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonl|vezo,

berl6 stb.): ....

g) Krizos tu
h)A

S

mtihely,

eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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4.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jell

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett

elnevez6se)

ak6h6z,

tidtil6, gazdasigS 6ptilet stb.),

az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az rngatlan jogi jellege (cs
izlet, mtiterem,

hiu, tfu sashhz,

s

zo

vetke zeti

hiz,

mu eml 6k, m tih el y,

, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

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

berl6 stb.):

g) Kozos
h)A

don eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke:

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az rngatlan teriiletnagysiga

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti j elle

Miivelesi

6ga

(vagy a mtivel6s

a161

kivett tertilet
6hin, tidtil6, gazdashgi 6piilet stb.),

az 6prilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (
uzlet, mtiterem, rendel

0 A nyilatkozo

ihilz, tdrsashAz, szovetkezeti hiz, mrieml6k, muhely,
garilzs, binyatelek stb.):

g6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s hasznilo, haszonllvezo,

berl6 stb.):

g) Kozos
h)A

aJ don

esetdn a tulajdoni h6nyad rn6rt6ke

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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6.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohiz,
az epilet al aptertil ete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z,

Muvel6si

6ga

(vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevez6se

tizlet, mriterem, rendel6, garilzs,

o, gazdasd'gi dptilet stb.),

, szovetk ezeti haz, mtiemldk, mtihely,

yatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdll6sa

6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rl6 stb.)

g)
h)

a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

Kozos tulajdon

ideje (a jogviszony kezdete):

A szerz6s
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a)

A teleptil6s neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az 6pillet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tid

Mrivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

gazdashgi 6ptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz,
izlet, mtiterem, rendel6 , garizs,

0 A nyilatkozo

jogfillisa

szovetke zeti hdz, mtiernl 6k, mtihely,

telek stb.):

ajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l5, haszon6lvezo,

bdrl6 stb.)

g)
h)

Kozos tulaj don

A

szerzds

jo

es

a tulajdoni h6nyad merteke:

e, ideje (a jogvis zony kezdete):

6

II
Nagy 6rt6kii ing6srlgok

l. G6pjrirmiivek:

a)

szem6lyg6pkocsi: ..............[1.1
a szerzds ideje, jogcime:

,^. C[ frl)

'clz
o .6...1

tipus
tL

.s.r+.rr..(.g,]

tipus

a szerzls ideje, jogcime

tipus

a szeruls ideje, jo

b)

teherg6pj6rmri, aut6busz

tipus

a szerzls ideje, jogcime:

tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus

a szerzds ideje, jo

c)

motorker6kp5r:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

tipus

a szerzds ideje, jogcim

tfpus

a szerzls ideje, jog
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2.

Yizi vagy l6gi jdrmii:

a)

jellege
tipusa:
a szerz6,s ideje, jogcime

b)

jellege
tipusa:

a szerzls ideje, jo

3.
a)

V6dett mtialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megn

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzls ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gytijtem6ny:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jog clme:

a szerzes idej

Jog cime:

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szlete*;,ttgy,ijt"*6nyenk6nt) a mindenkori sz6s zoloi
alapdij hathavi osszeg6t meghalado 6rt6kti ing6s6g:

a)

megnevezds:

a szerzls ideje, jogcime:

b)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcfme:

c)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevez6s

a szerzls ideje, jogcime:

5.

nrtetpapirban elhelyezett megtakaritAs vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kcitv6ny,
reszjegy, kincstirj e1y, vagyonj egy, nagy 6rt6kti biztositis stb.):

mesnevez6s

: ........... e) lreA.b.;..2.1s. s

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:
n6v6rt6k, biztosit6si risszeg:

megnevezds:.

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnevezds:
n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnev ezds'.

n6v6rt6k, biztositdsi osszeg:

i.

/..d. s....
,..t).Qp..'..c/.8.8.

,/.

I
6.

Takar6kbetetben elhelyezett

megtakaritSs.

\.tto
7.

............... Ft
,.t/.{/o.

Ft

A mindenkori sz6sz6loi alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 k6szp6nz:
Ft

8. Az

osszess6geben a mindenkori sz6sz6loi alapdij hathavi osszeg6t meghalad6
penzintezeti szimlakovetel6s vagy m6s, szerzodes alapj6n fenn6llo pdnzkovetel6s:

a)

pdnzintezeti szirmlakoveteles

:

forintban
devtzdb an ( fo ri nt6rt 6ken)

b)

m6s szerzodls alapj6n

pdnzkovetel6s <isszege

:

Ft

9.

M5s, jelentosebb 6rtekri vagyontirgyak, ha azok egytittes ertdke
szoszoloi

megnevez6s:

megnevez€s:
megnevezds
megnevez€s:
megnevezds.
megnevezds:
megnevez6s:
megnev ez6s:

al

apdij hathavi

os szegdt

meghal adj

a:

a

mindenkori

-
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I

II.

Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akoztartozis cim6n, valamint ap6nzint6zettel
vagy mag{nszem6lyekkel szemben esctlegescn fennill6 tartozisait

l.

Koztartoz6s (ado , vdm, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
Ft.

2.

Peruzintezettel szembeni tartozits (hitel,

stb.)

Ft

3.

Mag6nszem6lyekk

beni tartozits

Ft

IV.
Egyeb ktizlendtik

-

11

B) rlsz"
TOVBNELEMNYILATKOZAT
(a sz6szol6 javad almazilsiln

l.

kivtli

ad6koteles jovedelmek)

Foglalko zasa

Munkahelye:
Sztinetelteti- e fo gl al ko zbsit:
nem

ad6koteles (brutto) jovedelme:

Foglalko zistbol

2. Az 1. pontban irt foglalkozisdn

kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6

Ft

amelyb6l

ad6kotel es j oved elme szfrmazlk;
a)

A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotel

c) A jovedelem rendszeress6ge (h

d) A jovedelem (bru

' Csak a sz6sz6lo tolti ki!

) osszege

al6 es5 tev6kenys6gek):

egyeb rendszeress6gri, eseti vagy id6szakos):

Ft

-12

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettseg al6 es6 tev6kenys6

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gu, eseti

d) A jovedelem (brutto) osszege

)

id6szakos):

Ft

a) A tevekenys6g megnevez6se

b) A krfizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 ti to

c) A jovedelem

d) A jovedel

kotelezetts6g a16 es6 tev6kenys6gek):

ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

(brutt6) osszege:

Ft

l3
C) r6sz
G AZD ASACI BRDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasigi tirsas{gban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz€l<helye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g formSja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori arfnya:
6. A tulajdoni

8. A

o/
/o
o/
/o

6rdekelts6g jelenlegi arirnya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

taglkiiltag stb.):

/..

o/
/o

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

II.
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve:

2. Szel<helye:

3. Gazdas6gi tarsasdg fo

4. Az 6rdekelts6g formd'j (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni

6rd

ts6g keletkezdsekori arinya:
elts6g jelenlegi

arbnya:

7. Nyeresd

valo r6szesed6se

8.A

t6rsas6gban viselt tiszts6ge

o/
/o

.... %
o/
/o
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III.
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve:
2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g fonn6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n belta

o/
/o

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori arinyal.
6. A tulajdoni

o/
/o

6rdekelts6g jelenlegr arilnya

o/
/o

7. Nyeres6gb6l valo r6szesed
8.

A

tag stb.):

viselt tiszts6ge

gazdasdgS tarsas6gban

IV.

l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tarsas6g formija

4. Az 6rdekelts6g formija

5. A tulajdoni 6rdekel
6. A tulajdoni
7. Nyeres6gb6

8.A

(

, rdszv6nyes,

g keletkez6sekori
ts6g

arinya:

jelenlegi arinya:

16szesed6se

t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

........ %
%
o/
/o
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V.

l. Gazdasdgi t6rsas6g
2. Szll&elye
3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6j a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkez6sekori aranya
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se
8.

A gazdasigi t6rsas6gban

eset

beltag/ktiltag stb.):

%

%
%

viselt ti

vI.
L. Gazdas6gi t6rsasiig neve

2. Sz1ldtelye

3. Gazdasrigi t6rsas6g

4.

Az6rdekelts6g form6

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni
7.

8.A

(tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

tseg keletkez6sekori arirnya:
ekeltseg j el enl eg i ar iny a:

val6

r6szesed6se:.

tirsas6gban viselt tiszts6ge

o/
/o

%

.......%

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS

r

sz5sz6l6

{ltal bettilttitt tiszts6ggel tisszefiigg6sben I6v6 juttat:isokr6l 6s ingyenes
hasznSlatba adott dolgokr6l (a tovfbbiakban: juttat:is)

A juttatis megnevezdse

A juttat6s ideje

20 AZ

1l,.^r.-,t^,5

2_0 /1*

^\t\

20

\

N,rlebro L_ De-ll + e- fiy

2o

az

eled

' Csak a sz6szolo tolti ki!

+

J..S, You

.

' *trtn

l,

il"f,s

,-Li"-ty
b"q 52,.tr- t ft,{-

Y(

36. g2q rt--

sfdrfura{on DII

L

8 ,^t\

A

z"o 8S1- r-L

lftonz- X 6\Af

A8 ctu,&
kiu
I

2-A

A juttat6s 6rt6ke

o

1 1) uui*^ '.',rr'^ ^-l.l-t*^h "'& L-"- r,,{'{

\a.^t'L
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E) r6sz

*

KIMUTATAS
a szflszSki 6ltal bettilttitt tiszts6ggel tisszeftigg6sben kapott ajrind6kair6l 6s az e
nyilatkozatD) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttatfsair6l
(a tovfbbiakban: ajfnd6k)

Az

ajdnd6koz6s ideje

' Csak

a sz6sz6l6

rolri ki!

Az ajind6k

megnevez6se

Az ajind6k

6rt6ke

-
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F) r6sz

KIMUTATAS
b{rmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ffizfid(i egy6b
jogosultsfga alapjfn, tovibbri e nyilatkozat C) pontjriban megieltilt gazdasrlgi
tirsasf g(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s tf mogatrlsokr6l (a
tovfbbiakban : t:imogatis)
A t6mogat6s
jogosultja

A t6mogat6s

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogatds

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyujto

celja

6rteke

jogcime, m6dia

idopontja

A t6mogat6s

**

Kelt: ........}".d'

ryr't

,

r(

...2.0..2.0...... 6v .....i. ra+,. -. h6

.....2.j....

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos hitztartdsban 6lohinas-/6lett6rsam,
H

valamint a velem kozos hdztartttsban 6lo gyermeke(i)m,

nyi I atko zatit/ nyi I atkozatait..

L, uf,^k
a szoszolo al6frdsa

Csak a szoszolo tolti ki!

