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t. melleklete alapjdn

gaalasdgi tlrdekeltsdgi nyilatkozut

o nemzetisdgi szdszdlf rdszdre

A nyilatkozatot ad6 szemelye

l.

A sz6szol6
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A

neve, tisztsege..
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sz6sz6l6val kozos hlztartilsban elo hinas- vagy 6lett6rst6rs neve:
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A sz6sz6l6val kozos
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok

*

I

a)

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

b)
c)

*iv

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
Mtiveldsi

6ga

2/r

$4

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

KJHPL

d)

L

(

EJ

Az 6ptitet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidtilS, gazdasigi eptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

3 0nL

e)

Az tngatlan jogi jellege (csal6di hin, tfursashtz, szovetkezetihin, mtieml6k, muhely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , garius, b6nyatelek stb.):
0tqLa'Dt
ft L

0 A nyilatko zo jogirll6sa
berlo stb.):

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

Tvl t.I bCr.lCs

g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: ........1.1.1.
h) A szerzes jogcime, ideje (a jogvis zonykezdete) : ..!.1.u...1.1l.|fr.i.{.gtt.i......1..1.9.A.......
I
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a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
1l
Lo V

b)
c)

Az ingatlan tertletnagys6ga
Mtivel6si

6 6.,..?.29.

6ga (vagy a mtivel6s al6l

kivett tertlet elnevez6se):

sLA {

d)

L

T.

o

Az eptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsash6z, szovetkezeti hdz, mtiemldk, muhely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , garizs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozl jog6ll6sa

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

b6rl6 stb.):
L

!?9N. o

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke /
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete) : *E!t.t f. A

Kt

tg

N

3.

a)

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

Fr
h

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohiz, iidiilS, gazdashgi 6ptilet stb.),
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, t6rsash6z, szovetkezeti h6z, mtieml6k, mtihely,

6L
,,

Mtivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

izlet, mriterem, rendel6,

0 A nyilatko zo jogill6sa
b6rl5 stb.)

.-r_

o

gar6zs, b6nyatelek stb.):

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonfllvezo,
a .*.?. ).P. 9. N9 .t

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete): ....(.d
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a)

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

/

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, iidtil6, gazdasirys 6piilet stb.),
az 5piulet alaptenilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tirsashiz, szovetkezetihiz, mtiemldk, mrihely,

Miivel6si

6ga

C0CmL

(vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

,LiKi

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

0 A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonfllvezo,
...1t'(.1-.f.).0. 0.tt.0.).....
b6rl6stb.):
g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: (.t
h) A szerzls jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete) : ..(d.
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a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohin, tidtilo, gazdasbgi 6ptilet stb.),

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

az 6prilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hirz, t6rsash6z, szovetkezeti h6z, mtieml6k, mtihely,
tizlet, muterem, rendel6 , garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogill6sa

(tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszon 6lvezo,

b6rl6 stb.):

g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert6ke
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5
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a)

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

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidiil6, gazdasigs 6ptilet stb.),
az lpilet al aptertil ete :

e)

Az

Mtivel6si

6ga

(vagy a miiveles alol kivett teriilet elnevez6se):

ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsash6z, szovetkezeti htn, mtieml6k, mtihely,

tizlet, muterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6

jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon5lvezo,

berl5 stb.):

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke
h) A szeruls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten ker0let is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.),
az fipilet alaptertil ete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsash6z, szovetkezeti hhz, mieml6k, mtihely,

Muvel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

uzlet, mtiterem, rendel6, gari.zs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatko zo joghll6sa (tulajdonos, 611and6, illetve tart6s haszn6lo, haszon 6lvezo,
b6rl6 stb.):

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke:
h) A szerzes jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pjirmiivek:

a)

szem6lyg6pkocsi

gCftUF

wL.

a szerzds ideje, jogcime:

tipus

o3

tipus

a szerz€s ideje, jogcime

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

b)

teherg6pjdrmti, aut6busz

tipus

a szerzds ideje, jogcime: ............

tipus

a szerzls ideje, jogcime:

tipus

a szerz6,s ideje, jogcime:

c)

motorker6kp6r:

tipus

a szerzds ideje, jogcime: ............

tipus

a szerzds ideje, jogcime: ..........

tipus

a szerz€s ideje, jogcime

7

2.

Yizi vagy l6gi

a)

jellege

jfrmii:

tipusa:

a szerzls ideje, jogcime: ...........

b)

jellege
tipusa:

a szerzls ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkot{s, v6dett gyfijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzls ideje, jogcime:

a szerzls ideje, jogcime:

b)

gytijtemdny:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szlete"k6rtSlgfijt.*enyenkdnt) a mindenkori sz6s z6l6i
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 6rt6kti ingos5g:

a)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevez6,s

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzfls ideje, jogcime:

e)

megnev ezfls:

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kotv6ny,
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegY, nagy 6rt6kti biztosit6s stb.):

megnev ezds: .......1

ur ETit

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:
n6v6rt6k, biztosit6si <isszeg:

megnevez€s:
n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnev ez€,s:

n6v6rtek, biztositSsi osszeg:

megnev ez€,s'.

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

t lie
00.

9

6.

Ft

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakaritds: .....6.,..{,g9'..Q9.

Ft

7.

A mindenkori szosz6l6i alapdij hathavi osszeg6t meghaladokeszpenz:
Ft

8. Az

osszess6g6ben a mindenkori szoszoloi alapdij hathavi osszeg6t meghalad6
p€nzintezeti szitml akovetel6s vagy m6s, szerzodls al apj 6n fenn6l I o p6nzkovetel 6s :

a)

p6nzint6zeti szitrrlakovetel6s:

forintban
devizdb an ( fori nt6rt6ken)

b)

m6s szerzodds alapjan fenn6ll6 p6nzkovetel6s osszege:

Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rtdkri vagyontfurgyak, ha azok egytittes ert6ke
sz6 szlloi al apdij hathavi <isszeg6t megh al adj a :

megnevezds;
megnevez€s:
megnev ezi;s;
megnevezds'.

megnevezds:
megnev ezds;
megnevez6,s:

megnev ez1s:

a

mindenkori

-
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III.
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartoz:is cim6n, valamint a pfinzint6zettel
vagy magzinszem6lyekkel szemben esetlegesen fennfll6 tartozisait

1.

Koztartozts (ad6, v6m, illet6k, tb-j6ru16k stb.)
.Ft

2.

P6nzint6zettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.):
Ft

3.

Mag6nszem6lyekkel szembeni tartoz6s
.Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)

r6sz*

TOVNNELEMNYILATKOZAT
(a

1.

szo szol 6 j avad

r

Foglalko zisa

Munkahelye: ......
S

ziinetelteti-e

almazisftn kivii li adokci tel es j oved elmek)

r 7tJ€et
vfitGu

fo gl alko zhs6t:

le

ilh

s
0

rl t

c

o

lgen
>
nem

Fo gl alko

2. Az l.

zitsth ol szfrmaz6 havi ad6kotel es (brutto) j oved elme

pontban

irt

foglalkozdsin kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

adoko tel es j oved elme szdrmazik:

a) A tevekenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege

'Csak

a sz6szolo

tolti ki!

Ft

Ft
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a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezettseg al6 eso tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jcivedelem (brutt6) osszege

Ft

a) A tev6kenys6g me

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egyeb rendszeress6gti, eseti vagy idSszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege

Ft
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
GazdasSgi t{rsasigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6l<helye:
3. Gazdas6gi tirsas6g form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

afttnya:

ar6nya

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:
8. A

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

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ...........

u
l.

Gazdas6gi t6rsasdg neve:

2. Sz6khel

3. Gazdas6gi t6rsasdg form6ja

4. Az erdekeltsdg form6ja (tulajdonos,

r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arinya:
6. A tulajdoni 6rdekeltseg jelenlegi

ardnya:

7. Nyeres6gbol valo r6szeseddse
8. A

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ........

o/
/o

.... %
o/
/o
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III
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. SzeV,helye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

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

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori arirnya:

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi

ar6nya:

eset6n beltaglktiltag stb.):

o/
/o

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

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8. A gazdasigtr tarsas6gban viselt tiszts6ge:

IV.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi

tars as6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya;

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se: ......
8.

A

arinya:

gazdasdgi tarsasdgban viselt tiszts6ge:

eset6n beltag/ktrltag stb.):

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

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

-

15

V

l.

Gazdas6gi tSrsas6g neve

1Q-6l.Lol.ro.
tJ.6lyl\Il\zfJ\z.
lro

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az erdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:

6. A tulajdoni

erdekelts6g jelenlegi ardnya:

..........

'1. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

o/
/o

... %
%

8. A gazdasigtr tarsas6gban viselt tiszts6ge:

vI.
l. Gazdas6gi tarsasiig neve:
1
o6l-tr ol. ro.
rJl-lyl\Ill;tJlv.
!o Q

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori arinya:

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi

......

....... %

arinya:

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se
8.

A

gazdaslgi tirsasigban viselt tisztsdge: ....

%
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D) r6sz.

KIMUTATAS

t

betiilttitt tiszts6ggel tisszefiigg6sben l6v6 juttatrisokr6l
hasznf latba adott dolgokrtil (a tovibbiakban: juttatris)

sz6sz6l6 6ltal

A juttat6s ideje

A juttat6s 6rt6ke

A juttat6s megnevezdse
h ob
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E) r6sz.

KIMUTATAS
rlltal bettilttitt tiszts6ggel tisszeftigg6sben kapott aj{nd6kair6l
nyilatkozatD) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttat{sair6l
(a tov{bbiakban: ajrind6k)

a sz6sz6ldr

Az ajind6koz6s ideje

' Csak a sz6sz6l6 t6lti kil

Az

aj6nd6k megnevez6se

Az

6s az e

ajdnd6k 6rt6ke

-
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F) r6sz

KIMUTATAS
b:irmilycn tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiz6cl6 egy6b
jogosultsfga alapjfn, tovfbbf e nyilatkozat C) pontjfban megieltilt gazrJasrlgi
tfrsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetvc eur6pai uni6s tfmogatrisokr6l (a
tov{bbiakban : trimogatris)
A t6mogat6s

A t6mogat6s

A t6mogat6s

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyujto

c6lja

6rt6ke

jogcime, m6dja

idopontja

,(

Kelt:

..fOfi

J<

:k

01-0 !....

e,

1*n*.e.Y....

tro ....Li..,..... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos hintartisban 6lo hbzas-lelett6rsam,

fl I

OV

i(ic as

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

.l.lstt ,/

t.lo- n

nyi I atko zatifi/ ny tl atko zat ai t

,i

*.

.....r...1...... "vtv

..fo!*...!!

a szoszolo al6fr6sa

Csak a szoszolo tolti ki!

