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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

I

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten.kertilet
z
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b)
c)

Az rngatlan tertiletnagYs6ga:
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Az dptilet fo rend|ltetds szerinti jellege (1akoh6z, tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:
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Muveldsi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse)
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Az ingattan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashaz,, szovetkezeti hdz, muemlek, muhely,
tizlet, muterem, rendelo, garazs, b6nyatelek stb.

h /.a'.p.

D A nyilatko zo jogill6sa
berlo stb.):

(tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo, haszonelvezo,
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/lv0J

g) Kcizos tulajdon eset{n a tulajdoni h6nyad mdrteke
h) A szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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Aringatlan-rtyilv6ntart6si adatokkal rnegegyezoenkell kitolteni!
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a)

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

ba

(

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Muveldsi aga,(vagy

d)
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muvel6s alol kivett teriilet elnevezdse):

a.
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Az dpiilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidtil6, gazdasilgi 6pi.ilet stb.),
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az 6ptilet alaptertilete

e)
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Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,tarsashaz, szdvetkezetrhiz, mtiemlek, mtihely,

izlet, muterem, rendelo , garazs, b6nyatelek stb.) (
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0 A nyilatkozo jogitll6sa (trluJdon*, 6llando, illetve tartos haszn6lo, haszonelvezo,
bdrlo stb.):
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g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rteke
h) A szerzes jogcime, ideje (u jo gviszony kezdete):
A
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a)

A teleptiles neve, ahol azingallan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysdga

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti j ellege (lako
az eplJlet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege

Muvel6si 6ga (vagy a muveles

izlet, muterem, rendelo,

0 A nyilatkozo

(

al61

kivett tertilet elneve
,

tidtilo, gazdashgi

h)

Kozci

, b6nyatelek stb.):

a (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo,

ajdon eseten a tulajdoni hanyad mert6ke
'ZES jogcime,

ep tilet stb.),

, tdrsash az, szovetkezeti httz, mtiemldk, muhely,

bdrlo stb.):

g)

)

ideje (a jogviszony kezdete):

haszonelvezo,
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a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege

Muveldsi

6ga

(vagy a muvelds alol kivett teriilet elne

)

tidtilo, gazdashgi eptilet stb.),

,

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (c
izlet, muterem,

, b6nyatelek stb.):

rende lo

0 A nyilatkozo

tirsash6 z, szovetkezeti hfn, muemlek, muhely,

(tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo, haszonelvezo,,

b6rlo stb.):

s)

don eset6n a tulajdoni hanyad m6rtdke:

Kozcis

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

h)

5.

a)

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

b)
c)

Az rngatlan tertiletnagys6ga

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti jellege (

Mtivelesi

6ga

(vagy a muvelds alol kivett terulet

e

)

tidtil6, gazdastryi eptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (
izlet, muterem, rendel
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haz, tirsashhz, szcivetke zett h|z, muernlek, muhely,
, banyatelek stb.):

jo96l16sa (tulajdonos, 6llando,

illetve tartos haszn6lo, haszonelvezo,

bdrlo st

s)

tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):
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a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagYs6ga:

d)

Az eptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lako

Muvelesi

6ga

(vagy a muvelds alol kivett tertilet eln

az eptilet alaPtertilete

e)

lidtilo, gazdashgi ePtilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (c
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szov etke zet
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h62.,

mtieml6k, muhe ly,

, b6nyatelek stb.):
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tulajdon eseten a tulajdoni han yad mdrteke

s)
h)
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o
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:
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a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagYsSga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege

Muveles

i

6ga

(vagy a muveles alol kivett tertilet el

tidtilo, gazdasdgi ePiilet stb.),

az eptilet alaptertilete:

e)

hdz, ttxsashaz, szovetke zeti hitz. mtiemlek, muhely,

Az rngatlan jogi jellege
tizlet, mtiterem,

garhzs, b6nyatelek stb.):

jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo, haszonelvezo,

0A

berlo

)

tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert6ke:

s)

A

szerz6,s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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Nagy 6rt6kti ing6sigok
1.

G6pjfrmiivek:

a)

tipus

szem6lyg6Pkocsi:

a szerzds ideje, jogcime:....."
tipus

a szerzds idej

e,

j ogcime
tipus

AS

b)

ideje, jogcime:......

tipus

tehergdPj6rmu, autobusz

a szerzds ideje, jogcime:......'
tiPus

a szerzes ideje, jogcime

""
a

c)

tiPus

ideje, jogcime: ..........
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motorker6kp6r:
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tipus
5
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tipus

a szerzds ideje, jogcime:
tipus

a szerzes ideje, jo

1
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2.

Yizivagy l6gi jrlrmii:

a)

jellege:
tipusa:

a szerzds ideje, jogcirne

b)

jellege:
tipusa:

jogcime

t.

A SZETZCS

3.
a)

T

V6dett mtialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotisok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

a szerzds idej e, j ogcime:
a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6s idej

b)

ogc ime:

gyujtem6nY:
db

a szerzls ideje, jogcime:
megnevez6s

db

...... megnevez6s

db

a szerzes idej e, j ogcime:

a szerz€s

gcime:
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4.

Egy6b, darabonkent vagy keszletenkdnt

a)

megnevez6s:

(gyujtemdnyenkdnt)
drtdku ingos6g:
meghalado
osszeget
tiJztsegviseloi illetm6ny hathavi

a

mindenko

a szerzds idej e, j ogcime:

b)

megnevezds:

szerz€,s idej e, j

a

c)

ogcime:

megnevezes:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jo

e)
a

5.

11le

e

S

ideje, jogcime:

(rdszv6ny, kowdny,
Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drteku biztosit6s stb.):

k r/ftro

megnevez6s:

megnevezds:

n6vertek, biztosit6si 6sszeg:

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztosit6si 6sszeg :

megnevez6s:

ndvertdk, biztosit6si ossze

megnevezds:

ztosit6si osszeg:

*e K ry#ft'( *

r
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6.

Ft

Takardkbet6tben elhelyezett megtakarit6s

Ft

7.

A mindenkori tiszts6gviseloi illetmdny hathavi osszegdt meghalado keszpenz:
Ft

8.

Az cisszessegeben a mindenkori tisztsegviseloi illetm6ny hathavi cisszeg6t meghalado
penzinte zetr szirmlakdveteles vagy mds, szerzodes alapj6n fenn6llo penzk6vetel6s:

a)

pdnzintd zett szdmlakoveteles:

forintban: ......
dev rzitb an ( fo rinte rt 6 ke

b)

n)

m6s szerzodds alapj6n fenn6llo penzkoveteles cisszege:

Ft

g.

M6s, jelentosebb 6rtdku vagyonttngyak,

ha azok egytittes erteke a

tisztsegviseloi illetmeny hathavi cisszeget rneghaladja:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

mindenkori
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III.
Tartozisok
pfinzintezettel
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a
vagy mag6nszem6lyekkel szernben esetlegesen fennill6 tartozSsait

l.

Kciztartoz6s (ado, v6m, illet6k, tb-j6rulek stb')
Ft.

?.

cson st b.)

Penzintd zetlel szembeni tartoz6s

'

Ft

3.

lyekkel szembeni tartoz6s
Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

B)
.I

OVE,D

11

resz*

ELEMNYILA'I'K OL AT

(atisztsegviseloilletmenyenkivtiliadokotelesjovedelmek)

1.

Foglalko zilsa
MunkahelYe:
S

ztinetelteti-e fo glalko zilstfi:

lgen
nem

Foglalko

foglalkozitsin kiviili,
ad6koteles j ovedelme szattnazrk"

Az 1. Pontban

2

Ft

(brutto) jovedelme
szarmazo havi ad6koteles

irt

V

ennyi o Iyan tevekenYs6ge' amelYbol

a) A tev6kenYs6g me

b) A kifizeto
(kiv6ve a

Iye
a16 eso tev
yon alapulo titoktartesi kotele zetlseg

c) A jovedeletn rendszeress6ge

d

*

J

(brutto) osszege:

tdlti ki!
Csak a tisztseget betolto szemely

idoszakos):
rendszeress6gu, eseti vagy

Ft
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a) A tev6kenYseg megnevezese

b) A kifizeto szemelYe
kotelezett
(kivdve a iogszab6lYon alaPulo titoktart6si

(havi,
c) A jovedelem rendszeressege

d) Aj6

s6

eso tev 6kenysdgek):

b rendszeress6gu, eseti vagy idoszakos):

Ft

(brutto) osszege:

a) A tev6kenYs6g megnevezdse

b) A kifizeto szem6lYe
kotelezetts6
(kiveve a jogszab6lYon alaPulo titoktartAsi

c) A jovedelem rendszeres

eso tev6kenYs egek):

idoszakos):
(havi, e gyeb rendszeress6gti, eseti vagy

jdvedelem (brutto) osszege

Ft
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C) r6sz

GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasfgi tirsasigban fenneill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:
esetdn beltag/ktiltag stb.)

4. Az erdekeltseg form6ja (tulajdonos,

5. A tulajdoni 6rdekelts6g kel

sekori aranya:

6. A tulaj doni drdekeltse
7. Nyeres6gbol

8.A

:

%
%

egi ar6nya

%

16szeseddse

tdrsas6gban viselt tisztsdge

:

II
l.

Gazdas6gi t6rsasig neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g formaja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

sekori aranya'.

5. A tulajdoni erdekeltseg
6. A tulajdoni erdekel
7. Nyeres6gb6l

8.A

enlegi aranya

reszeseddse

t6rsas6gban viselt tisztsdge

t.e set6n beltag/ktiltag

%
%
%

stb.)

:
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III
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. SzdkhelYe:

3. Gazdasagi t6rsas6g form6ja:

4.

beltag/ktiltag stb.):

Azerdekeltseg formija (tulajdonos, rdszv6nyes'

6. A tulajdoni 6rdekeltseg j.l

%

ri ar6nya

5. A tulajdoni drdekeltseg kel
e gi

%

ar6nya

%

ddse:

7. Nyeresdgbol valo

ban viselt tisztsege:

8.A

IV.
1. GazdasSgi tarsas6g neve:
2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi t6rs asilg form6ja

4. Az6rdekeltseg

sekori afinYa:

5. A tulajdoni erdekeltseg
6. A tulajdoni
7. Nyeres

8.A

s, bt. eseten beltag/ktiltag stb'):

form6ja (tulajdonos,

jelenlegt aranYa:

%
%

valo r6szesed6se:.
t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

:
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l.

Gazdas6gi tarsas6g neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi t5rsas6g formSja:
4. Az drdekeltsdg form6ja (tulaj donos, r6szvenye

5. A tulajdoni erdekeltseg kel
6. A tulajdoni erdekelts

eset6n beltag/kiiltag stb.)

ori ar6nya:....

:

%
%

enlegi aranya'.

7. Nyeres6gbol
tarsas6gban viselt tisztsdge

8.A

:

vI.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Azdrdekeltsdg

forrn6ja (tulajdonos, reszv

atanya

5. A tulaj doni erdekeltseg
6. A tulajdoni
7.

jelenlegi arinya

%
%
%

I valo r6szesedese
gazdashgi t6rsas6gban viselt

. esetdn beltag/ktiltag stb.)

tisztsege: ...-..

-16
D) r6sz.

KIMUTATAS
a tiszts6gvisel6

riltal bettilttitt tiszts6ggel tisszefiigg6sben l6v6 juttatfsokr6l
hasznilatba adott dolg okr6l (a tovibbiakban: juttatfs)

A juttat6s megnevez6se

A juttat6s ideje

20'lo,o

of

5t tilr/r 6 rpaa4//

l/
1

*

A juttat6s 6rt6ke

3so e23 f //ff fioak 0/o G
ilaO/L ru/67oa/ /%az/0 total -233.79o-
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2019. 40. 4B

6s ingyenes

Csak a tisztseget betolto szemell'tolti ki!
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E) r6sz

*

KIMUTATAS
6ltal bettilttitt tiszts6ggel tisszeftigg6sbcn kapott ajrind6kair6l
nyilatkozat D) pontja ali nem tartozl ingyenes juttatdsair6l
(a tovibbiakban: ajfnd6k)

a tiszts6gvisel6

Az ajindekozhs ideje

' Csak a tisztseget

Az ajtndek

betolto szernely tolti ki!

megnevezdse

Az ajindek

erteke

6s az e

I
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F') r6sz

KIMI]'I'ATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiz6d6 egy6b
jogosultsfga alapjin, tovibbf c nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasfgi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s trimogatSsokr6l (a
tovribbiakb an : t:imo gatris)
A t6mogat6s
jogosultja

A t6mogat6s

A t6mogat6s

A tamogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

megszerz6senek

megszerzdsdnek

nyujto

c6lja

6rt6ke

jogcime, m6dja

idopontja

/
/

,<?k*

E/r

Kelt

y',o'K

ev

...e.L...... h6 .....2.6... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzos hilztartisban dlo httzas-lelett6rsam,
l,V

n2

/A5o dt'kr T/t:/n

drd / #/: r ( r *:(( ft/
a'

valamint a velem koz6s htvtartasban 6lo gyermeke(i)rn,

nyi I atko

zatifiI ny 1l atko zat ait. .

a

*

Csak a tisztsegvisel6 tolti ki!

tisztsegviselo al6ir ilsa

