
2. melléklet a 2011 . évi CLXXXIX. törvényhez 

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati 
képviselő' ú1olgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő 

házas- vagy élettársa és gyermeke számára 

A nyilatkozatot adó személye \ \ 

l . A n~i~~tkozat?t adó :. ~ ~ . .s~o CE 2A ?n ~~\A. / , . 
cO hely, onkormanyzat, kepv,selo , polgarmester, alpolgarmestei· (a továGGia'kbaí1 együtt: kepv1selő) 
b) a képvise lővel közös háztartásban é lő házas- vagy élettárs (a továbbiakban : házas-/é lettárs) 
e) a képviselővel közös háztartásban é l ő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 
2. A képviselő neve: .. .. .... .... ... ....... ........ .. .. ....... ............... ....... ..... .......... .. ....... .... ..... .... .. .. ... ... . 
3. A házas-/élettárs neve: ........ .... .. .. ..... ....... ........ ............ .. ..... .......... .. ... ...... ......... ...... ..... ... ... . . 
4 . A gyennek neve: ....... .......... .. ...... .... ... .... ...... ...... .. .. ......... ........... .. ....... ... ...... ...... .. ... .. .... .... . 

A. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

1. Ingatlanok 

i . '7'7 i--.... /') (;"') - ('1-.- I , ('(Y' .. , . , . ti·r . ~ ~ .·· . . Uur,irt;~ I\UO a) A t~lepules ne~~' ahol az, mgatl e 21k Bucl~ stt:n ke, ulet 1s). G. ......... .... .... .......... ./.. ... ..... . 
b) Az mgatlan teruletnagysaga: ... . .. . ........... ..... ...... ......... .. ................... .. ... .... .. ...... ....... ...... ...... . 
e) Müvelési ága (vagy a müvelés alól kivett terület elnevezése): ...... ............ .. .... ......... .. .............. ... . 

te~~ 1~ ~: ~~~i·l·~·~ .~~. '.'~ '.~~~t ~~ '.~."~U~A~ ~a~~'.~~~.' .. ~i·~·~i·l·~.' .. ~.~.~~~ ~.~1~·i· ~:.~'.~~~. ~~~ :~'.. ~~ .~.~.~i·l·~·t· .~.l.''. :.~ .. 

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, müemlék~ ~ yatelek stlCS ~ ······· ······ ····· ··· 
j) A nyi latkozó jogállása (tulajdonos, 13érlő stb.): ........ :T.U.k ...... 2 .D..o?.A.J .... ;;.) .. .... ... .......... . 
g) Közös t:il,~jdo,~ eset~n ~ tul~jdo1:i hányad mértéke: 7\·.....Jt-,;t ksKLlrh,..\'''; ;:..;.j ·~···· ·· ···A·;;.:r,; ·l/ . 
h) A szerzes .1 ogc une, 1de.1e (a.1ogv 1szony kezdete) : .. C.-) .. ~ .... ... ~ .t:.. \.,.:~::>.:!\:) ....... ~/\~, 

~) A t~lepülés ne~~' ahol az, ingatla~ kszik (Budap~ n kerület is): ~..$~.\t-.~'.2-. 
b) Az mgatlan teruletnagysaga: .. ... ~ .. 00. ... . \1.V); ....... .. ... ..... ...... .. ... ....... .... ... ... .... ... .... ..... ... .... . . 

) M " 1, . , ( " I ' l ' lk. ··1 1 ' ) e uve es t aga vagy a muve es a o 1vett teru et e nevezese : ........ .... .. ........ .. ..... ... ...... ........ .. ... . 

te,t/1:r: ~.l~·i·i·l·~~.~ d~i e..~ ~ .t '.1~~ ~~~1~·~·~:~~~~'..l~~.~~'.~~~.~~~~'..~:.~'.'.~~ .~.t.~.·?:_.~cz ~:;: rl ' 
e) Az 111gatl,mJ og1 Jellege (tc11 sashaz, szovetkezet1 1.~ ,_mu~mle1'..cb~}.!~.Y~ '1le~ .). ..::>. . .!\':-:-: .... !J..A t1A (_ 
j) A ~~y.~latk~~ó jogállá:a (tula!~ono.s, ~érl_ő stb/ :····:I.\J. .L..t\.0. .U~~ .) .. ...... .. .,./ .. 7 ....... . 
g) Kozos t:il,~1d01~ eset~n ~ tul,~.1d01:1 hanyc1d nm teke. ·~ ]\itt"'r 'D ··::i···· ····· ~ ·AA( .. /!. ·~····n·Í",l\ 
h) A szerzes .1ogc1111e, 1de.1e (a.1ogv 1szony kezdete): A"o~.'1.~ ... t:JLO.{,/..I .. \J .. .......... ~ l)J7 

3. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (B udapesten 
b) Az ingatlan területnagysága: ..... .... ... ... .... ..... .. ...... .. ........... ... ....... .... ... .... ...... ... .. .. ....... ... .... ..... .. . 
e) Művelés i ága (vagy a műve lés alól kivett terü elnevezése): ................. ..... ..... .. ..... ..... ... ..... .... . 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (1 óház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-
területe: ...... .... .. ... . ..... .... .. ............... ... ... .. . ........ ..... ..... .... ....... ... ..... .. ..... ............. .. ........ .. ... ...... ...... .. . . 
e) Az ingatlan jogi j e llege (társasház zövetkezeti ház, műemlék , bányate lek stb.) : ........... ......... . 
. fJ A ny ilatkozó jogállása (tulajdo s, bérlő stb.): ..... ..... ......... ....... ...... ...... .... .... ... ...... .... ... ....... ..... . 
g) Közös tulajdon esetén a tul .· oni hányad mértéke: .... ........... ... ..... .. ........... .... ..... ......... ....... .. ..... . 

h) A smzés jogcime, ;cteje ajogv;szony kezdete): ..... ........ ........ ... ...... .. ~~ ... ... ..... ...... .. 



4. 
cU A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület i .. .... ....... .. .... ....... .. ...... .. ..... .. .. . 
b) Az ingatlan területnagysága: ...... ......... .... ......... ............ ...... .... .... ...... ...... ..... ....... ....... ... ..... .. ........ . 
e) Művelés i ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezé . ...... ........ ............ ... ....... ........ .. ...... . 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdül ", gazdasági épület stb.), az épület alap-

te,~l~:: i~~~~tl~,~j;~i j~ú~~~· (tá;.~·~~h·á~: ·~~ö;~·tk~~·~ti. · ·Z~ű~;~Ú·k : ·bá·,~~~t~i~k· ~·tt~\:. :.·.·.:.·.·.:.-.-.:.·.·.:.·.·.::: 

j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.)· .... .... ... .... ......... ........ ...... ......... ..... ........ ..... ..... .... .. . 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad n rtéke : .... ..... ...................... ..... ........ ... .......... .... ........ . 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony k ,zdete): ........... ... .. ........ ... ...... ........ .... .. ................. ...... .. . 

II. ~agy értékíí ingóságok 

1. Gépjárművek: 
a) sze1nélygépkocsi: ....... ........ ............ .. ... ... ... ....... ... ... ....... ............. . ....... .. ...... ............. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ....... ....... ......... ....... ....... ...... ... ........ ....... ... .............. ..... ..... ....... típus 
a szerzés ideje jogcí,ne: ... ...... ........ .. ... ..... ............. ........... ... .. ........ ........ ....... ..... .. .......... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ... ....... .... ........ .... ..... .... .. ...... ...... .. ............ .... .... .......... .. .. .......... típus 
b) tehergépjármű, autóbusz: ... .................... .... ............. ............... ... .... .... .... ..... ...... ........ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ... .... ...... .... .. .... ...... ... ..... ...... ..... .. .... ...... ...... ... .. ........................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ...... ... ............ ... ........... . ................ ........ ....... .. ...... .... ... .... ......... típus 
a szerzés ideje, jogcín1e: ...... .. ... .......... ......................... .... ... .......... ...... .. ........................ típus 
e) motorkerékpár: ......... .... ... ..... .... ............ . .. ...... ... ... ......... .. ........... .... ...... .... ....... ... ... ... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: .. ... ... ... ... .. .... ... ..... ..... ... ..... .... ... ...... .. .. ......... ..... ............ . ...... .. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ... ..... .......... . .............. .......... ...... ......... .......... ..... .. .. . . .. .......... .. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: .... ..... .... .. ..... ..... .... .......... .. ...... ......................... . .......... .......... típus 

2. Vízi vagy légi jármű : 
cU jellege: .. .... ... ............. .......... ..... ............... ....... ..... .... .. ..... .... . ............. ....... ....... .......... ..... .. .... . 

típusa: ... .. .... .......... .... ............ ..... ...... ...... .. ................ . .... ....... .... .. ... ....... .............. .... .... .. . 
a szerzés ideje, jogcíme: ......... .... . .. ....... .... .. ..... .. . .. ..... .... ...... ... ... .... .. ......... . .. .... .... .. ..... . . 

b) jellege: ..... ...... ............. ..... ..... ..... .. .................. .... . ........ ... ... .......... ..... ...... . . .... ....... ... ....... ... . 
típusa: ..... ... .... .... ... ......................... ...... ..... ... ............. .. ......... .. ...... ... ······· ···· ····· ········ ·· ···· ·· 
a szerzés ideje jogcíme: ... ..................... . 

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 
a) egyedi alkotások: ....... .. ....... ..... ........................ ........... .... . ... ... ........... ... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje jogcíme: ............... ........ .. .. ... .. .... ... ............. ........... .... ......... megnevezés .... . db 
a szerzés ideje jogcíme: .... ...... ...... ... .... .. .. ... ... ..... ....... . ........... .......... .. ... ... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcín1e: ... .... ... ...... ..... ................ .. . ... .. .... ........... ....... ............ ..... ........ ........... .. . 
b) gyűjtemény: ..... .. ..... ..... ...... ....... .... ... ...... .... ..... .... ... .. ......... ..... ............... megnevezés ..... db 

a szerzés ideje, jogcíme: .... ... .... ............ .. .. ...... ... .......... .. ...... .. ........... megnevezés ..... db 
a szerzés idej e, jogcíme: ... ... ....... ............. .... ......... ....... .. .......... .. ........ megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcín1e: ··· ····· ··· ···;; .... .......... .. ............. ..... ..... ......... .... ........ ............. ..... .... . 

~' 
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori , a közszolgálati 

tis;~;~~:~~z~:~ló~'J.f.'{~~~~;~~t~ ~~s~:;;~~~l~~ó.é,t~ü.;~oJ.:,Stg: 
a szerzes 1de.1~, Jogcune: ··~ ·i,:.:;(it:-i:::.i .. T.\ ...... ... ~ .. '!..l .. Y..L.:f. .\J ... .... ..... ~ .. L) 
bJ megnevezes: .... 4-t.~ . .l .. , ... ~~~ .. ~~ .. ··q·i ·\··· ·~\·t ·)r ·;~~·~r·\'··········· ····f)··o ·· /0.. 
a szerzés idej_e, jog~~: ···~ ·······t~: .. 1.w. .... \o~.u'.:.O .. c~'~F;.:.f ······ ·· ······r . t!J. 
e) megnevezes: ....... ~ .t:. . ..) .. J .. H. ... ........ ··· ··A~··· ··\·u·· \ .. 'f\.,...\·~/'?"r',··rJJ· ········· ft ·r.,f (;) 
a szerzés idej;, jo~~me: ··~,.:f-r1··,·tj ... .f ... . i;/ .~ .. l,\.I. . . UP.~.Y..v.'J .. ········cf.-·U y 
d) megnevezes: .... ~ .Ll ... ~ .~V ... -:-~ ..... ~ ··V,·~.J()~·~ ···· ····· ····AS~··· 
a szerzés ideje, jogcíme: ....... ..... .... ... ....... ...... ...... lJ,:é.U.Yl.?St::::,~ ...... p ... ...... ..... /:. .. 
e) megnevezés : ..... ...... .................. ....... ............. .... .... .... .... .... ........... .. .... ....... ......... ......... .. .. .... N ( 



, .d .. ' / 
a szerzes 1 e.1e .1 ogc11ne: ·· ··· ······· ··· ·· ··· ······ ····· ····· ·· ·············· ·· ·/ ········· ·· ·········· ················· ····· 

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, ·· vény, részjegy, nagy 
értékü biztosítás stb. ): 

1negnevezés: ....... .... .. .. .. ....... .... ..... ... . .. .. ....... .. .. .. ..... .. ... . ...... ........... .. .. . ......... ....... .... .... ........... . 
névérték, biztosítás i összeg: ... .. ....... .. ... ... ... ..... ...... ... ... ... .. .. ....... .. ... ..... ............ ..... ... ........ ...... . 
n1egnevezés: ...... .. .... .... .. ........... .. ... ........ ... .. ... .... .. ... . .. .. .. .. ... . .... .. ... ... ... ....... ........... ......... ........ . 
névérték, biztosítás i összeg: . .. .. ... ....... ..... ... ....... .. .. ... .... . ............. ........ ... .... ..... .......... .......... .. . . 
1negnevezés: ... ....... ............ ..... .... ... .. .. .. .. ... .. .... .. ... .. . .... ... ............ ...... ...... .... ...... ... .. .. ........... .... . 
névérték , biztosítás i összeg: ... .... ............. ....... . .......... .......... ....... .. .... ... .... .. ..... ................. .. .... . 
n1egnevezés: .. ........ .......... ........ .. ...... ...... .. ... ... ..... ... ............ ......................... ... ........ .. ....... ... ..... . 
névérték, biztosítási összeg: ...... .. ..... .. . ..... ... ............... ........ ... ...... ...... ..... .... .......... .... ..... ........ . 
1negnevezés : ... ... ..... ...... ....... ..... ... . ...... ... ... .... ............................................ ....... ... ... .......... ...... . 
névérték, biztosítás i összeg: .. . ........... ....... .... .......... .... ... ..... .... ............ .. .... ......... ..... .... .. ........ . . 

6. Takarékbetétben e lhe lyezett megtakarítás: ..... ................... ...... ........ .... ....... ...... ....... .. ......... Ft 

7. A mindenkori , a közszo lgá lati ti sztv i selőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi 
összegét meghaladó készpénz: .... ...... ..... Ft .2 OC(D60 

8. Az összességében a mindenkori , a közszolgá lati ti sztvi se l őkrő l szó éJ törvény szerinti 
illetménya lap hathav i összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vao , 11ás, szerződés alapján 
fenná lló pénzkövetelés: 

cJ pénzintézeti számlakövete lés: 
fo rintban: ... ...... ... .... ......... .. ......... ... .... ... ....... .... ...... ...... ..... .... .. .. . . 
devizában (forintértéken): .... ......... ............ ... ... .... ... .... ....... .... ............ ....... ..... ............ ....... . . 
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés össze ....... ...... ....... ................... .. ......... Ft 

9. Más, j e lentősebb értékü vagyontárgyak, ha ' ok együttes értéke a mindenkori , a közszolgálati 
ti sztvise lőkrő l szóló törvény szerinti illetmény' p hathavi összegét meghaladja: 

1negnevezés: ..... .. .. . ............................ .. .. . . .. .... ..... ....................... ...... ........ ......... .................... . 
1negnevezés: . .. .... ..... . ..... ... .. .. .. . .. ... .... . .. .. ............ ............ ...... .. .... ... ... ...... ......... ...... .. ... ....... ... . . 
1negnevezés: ............................ ... . ........ .. ... .... ..... ..... .... .. .... ... ..... ............... .... ..... ............... ..... . 
1negnevezés: ..... ..... ..... .. .... ..... ................ ............... ..................... ...... ... .. ... ............... ............. .. . 
megnevezés: .. ... ...... ........ . 

Ebben a rovatban ké1:jük feltüntetni a címén, valamint a pénzintézette l vagy 
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fe álló tartozása it 

l. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-já · ék stb.): .................... ... ..... .. ...... ... ... ... ....... ........ forint 
2. Pénzintézettel szembeni tartozás 1itel, kölcsön stb.): ..... ........ ........ ..... .... .. ..... ...... ... .. .. forint 
3. Magánszemélyekkel szembe1 · artozás: ......... ......... .... ...... ... .. .... ..... .. ........ ....... .. ...... .... . forint 

IV. Egyéb közlendők 

........... ... ..... ..... ... ...... ....... .......... .... .. ........... ....... ........ ......... .. .... .. ........... ................ ......... .. .... ... ... ....... 

.... ........ .. .. ............ .. ........ .. .. ......................... .... .. .... .... ...... ... ........... ···· ··········· ·· ······· ············ ········· ··· ···· · 
···· ····················· ····· ······························· ····· ···· ···· ···· ···· ············· .. .............. .. ... ... ....... ... .. ... .... ........ ........ . 
.. ... ..... .. .. ............... ...... ............ .... ..... .... ............... .. ............ ................... ... .... ......... .... ... .. ..... ......... ... ... . 
.. .... ... .... .. .. ... ............... ... ..... ... .. ..... ....... ..... ...... ... .......... ...................... ..... ... ...... .. ..... ..... ........... ... .. ..... . 



B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

- \~ í' ""'\ 
1. Foglalkozása: .. A~L .. \...r.t: _1- -.-~ .~~--- - - - -·--- ~ ------- - - - -- - -

~~1~~~!11~~~~~-t~~i~;j~~~ -:':t~~ ·· ···--C--- ····· ·~ .~~-·-----··· ··········-· 

ne;oglalkozásából származó hav~ (bruttó)jövedelme: )_?..h.5'.~rot 
2_ Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelybő l adóköteles 

jövedelme származik: 
a) A tevékenység megnevezése: .................... .. ........ __ ,,, ---· ··--- .... ... .. .................. ,---· .. --··········· 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): .. .... ........... ........... . _,,,----·------------------ .. ····-
e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .......... .. 
d) A jövedelem (bruttó) összege: .................... -.... -........................................ -.... -............... Ft 
a) A tevékenység megnevezése: ······ ··-······ .... ······· ·-.. ··-·- ···· ... ... ....................................... ...... . 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ..... ................ ....... ....... .............. ....... ·- ···-
e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű , eseti vagy időszakos): .. .. ...... .. 
dJ A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft 
a) A tevékenység megnevezése: ...... .. .... ........................ _ .. _ .. _ .... .. ....... -........................... -..... . 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ......... ... .......... ...... ......... .. -·-·· .. ··-··· · .. ·--·· ·· 
e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ........ .. 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ......................................................... -.... .... .. ...... ............ Ft 

C. Rész 

GAZDASÁGIÉRDEKELTSÉGINYILATK 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdeke ltsége: 

I. 
1. Gazdasági társaság neve: ........................ .... .. ....... ........ .. -.. -....... _ .............. .... ... ................... . 
2. Gazdasági társaság formája: ...... _ ............ .......... .......... .. ......... -........ -...................... .. ............ . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. eseté beltag/kültag stb_): .. _ .......... -.... . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ............................................... .. ............... % 
5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: .... -...................................................................... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .................................................... .. ..................... .. 

II. 
1. Gazdasági társaság neve: .. .. .................. ...................... .... ..... . -...... -·-·· ·· ··· .. ·· ···· ······ ····· ··········· 
2. Gazdasági társaság formája: ................................... ...... ...... .. .. _ .......................... .. ................ . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvé yes, bt. esetén beltag/kültag stb_): .................. . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori a ánya: ............ ........ ................ .... .......... ............... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arány ...................... -...... _ .......................... -.. ................. % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsé e: .............................. .......... .................................... .. 

III. 
1. Gazdasági társaság neve: .. ...... _ ............... .......... ...... ... ..................................... .. ...... _ .......... .. 
2. Gazdasági társaság formája: ........................ ........ ...... .. ................................ ...... ............ ...... . 
3_ Az érdekeltség formája (tula'tlonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): _ ................ .. 



4. A tulajdoni érdeke ltség keletkezésekori aránya: .. ........... ........ ... ........... .......... ........ .. .. ....... 110 
5. A tulajdoni érdeke ltségjelenlegi aránya: .... ...... ............. .. .............. .... ...... .......... ......... .. .... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .. ...... .. . .. . ... ......... ...... ... ... ... ... ......... ....... .......... ..... . 

IV. 
1. Gazdasági társaság neve: .... ..... .. ... ..... .............. ... ..... ... ..................... ... ... ....... ...... ... .. ..... .. ... . . 
2. Gazdasági társaság fo rmája: ... ..... .. ........ .................. ... ...... .... .. ..... .. .... .... ...... .... .... ...... ... .. .. .. . . 
3. Az érdeke ltség fo rmája (tulajdonos, r 'szvényes, bt. esetén beltag/kültag stb .): .......... ..... .. . . 
4. A tulajdoni érdeke ltség keletkezés ~ ori aránya: ...... ............... ..... ...... .. ............................. .. % 
5. A tulajdoni érdeke ltség jelenlegi, ránya : .......... ................... ... ........... ............................ ..... % 
6. A gazdasági társaságban vise l isztsége: ... ... ........ .. ....... ...... ....... .. ....... .... .. ..... ........... .......... . 

V. 
1. Gazdasági társaság nev .. .................................... .... ... ..... ............. ........ .. ..... ............ ....... ... .. . 
2. Gazdasági társaság fo 11ája: ... ... .. ........ ............................. ..... .................. ... .. ....... ........ ......... . 
3. Az érdekeltség forn aja (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..... ..... ..... .. . . 
4 . A tulajdoni érdek tség keletkezésekori aránya: .. ................ ...... ............... .. ... ..... .... .. .... ...... % 
5. A tulajdoni érd ~ eltség jelenlegi aránya: .................. ......... .......... .. .... .... ....... ............. ......... % 
6. A gazdasági t' ·saságban viselt tisztsége: ...... .... ... .... .... ..... ....... .... .... .. .......... .... ....... .... ... ...... . 

--- \ 
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