
2. melléklet a 2011. évi 'LXXXIX. tőrvén vhez 

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

házas- vagy élettársa és gyermeke számára 

A nyilatkozatot adó személye 
1. A ny ilatkozatot adó: 

@ helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) 
b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 

f. ~k::;~f :~~öv~~~~~~~ .. ~.~~~~.~~ra\/~U:..~TI.~~~-~_i-~~~~~'.. ~~~=.~~! ............. ........ . 
3. A házas-/élettárs neve: .......... ................... .......... .. ......... ...... ........................ ..... .... ... ... .. .. ... .. 
4. A gyermek neve: ............... ...... ... ........ ............ .. ..... .. ...... ..... .. ..... ... .. ........... ......... .... ....... ... .. 

A. Rész 

VAGYON! NYILATKOZAT 

I. Ingatlanok 

l. 13.J 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .. .. ~ .... . !?.~ .. .. K ... K~ . 
b) Az ingatlan területnagysága: ... .. ... ... .... ... ...... ............. ..... ...................... .... ll.22 .... N.tl .............. . 
e) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .. .... .. ..... .. .. .......... .. .. ..... .... .. ... ... .. .. . 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege ( lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-

területe: .. ... ...... ... ....... .... ... .... ......... ...... ... .. ... ... +:. ..... ......... .. .......... ... ... ... .. ... .. ... .. ..... ... .. .. .. .. ........... ......... .. 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .. .. .. ... ...... ..... . .. 
j) A nyilatkozó jogállása {tula j.Q..Qll.Os, bérlő stb.): ............................. .... .. .. ..... ... .. .. .......... ........ .. .. .. .. .. 
g) Közös t~l~ do~ eset~n ~· tul~jdo1:i hányad mérté~e: ... .... ... (},., .............. ... ..... ... ....... .. .... .. ... .. .... .... .. 
h) A szerzes Jogctme, 1deJe (a Jogviszony kezdete) . ......... .. .... ~1Ctr .. ..... :2.o..., .. 5 ..... .. .. .. .. .. ........ .. 

2. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ... .'~0~.l .... X. .... ~ 
b) Az ingatlan területnagysága: .. ... ........ .. ... ............................................. r1. S:: ... N..h ..................... .. 
•1 M " 1,., ( "l' J'Jk. "l 1 ') e/ uve est aga vagy a muve es a o tvett teru et e nevezese : ................................ ..... ... .. .. ... ... .. 

tert1:: ~~~.1.~~ .. ~~ .~~~~~~~~.~~.~. ~.~~~i.~.~~ ~~~'.~~~ .. ~'.~~~~~.~'.. ~~~.1~'.. ~.~~~~~~'. . ~~1~~~ ~'.. ~~. ~ .1th .. ~r 
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .. .. .. .. .. .. ...... .. .. 
j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ..... ..... .... ... .. .... ........ .... .................. .. ...... .. ....... .. .. . 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........... .. .. . 1/F ............ .. ;.; ... : ... ... .. .. .. .. .... ... .. 
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ............... .... .. .... J~ .... .. . ~.2.a ... ...... .. .. .. . 

3. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ..... ... .. .. .... . ~ .. ..... .. . .. 
b) Az ingatlan területnagysága: ............... ..... ....... .. ... .. .... ... ... ... ···~ ·~ ·· .... ........ ...... ... . 
e) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezé ~: .. .. ... .... ...... ......... ... ..... .. ..... .. .. ...... . 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóh· ~tidü1o gazdasági épület stb.), az épület alap-
területe: ............................................. ~-~ .... ..... .... ....... ..... ..... ..... ..... ... ... ..... .. ....... ..... .. ... ... .. .... .. . 
e) Az ingatlan jogi jellege (társ~_ház szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ......... .......... .. 
j) A nyilatkozó j ogállása (tulájoonos bérlő stb.): .............................. ..... ....... ... .. ..... .. ... ...... .. ........ .. 
g) Közös tul ajdo .e-sef'1' a tulajdoni hányad mértéke: .................. ... .. .. ...... .. .. ... .. ...... ...... .... .. .......... . 
h) A szerz 's,:j· gcime ideje ( a jogviszony kezdete): .. ... ............... .. ..... ............ ...... ...... ... ...... .... .... .. .. 
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:j A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerüle!_ls,)~ ...... .. ..... .. ....... . 
b) Az ingatlan területnagysága: .. ... ...... .......... ........... .. .. . 

7
~ ........ .. .. ...... ... ... .. ... ... .......... .... ... .. . 

e) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület .Aevezése): ...... ..... .. .. .. ... ......... ..... .. .. ... .. ... .... . .. 
dJ Az épület fő rendeltetés szerinti jellege ( l, .ólfaz üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-

területe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,, ............. . . . .. . .. . ... ... .. ..... . . . . ... . . . ...... ... . .. . .. ...... .. .. 
e) Az ingatlanjogi jellege (társ s l az szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .. .. .... .. ......... .. .. 
j) A nyilatkozó jogállás (ttflajclonos bérlő stb.): ................... ... ... .... ....... .. .... .. .. .. ... ...... .. ...... .. .. .... .. .. 
g) Közös tulajdon én a tulajdoni hányad mértéke: .......... ...... ... .. .. ..... .. .. .......... .... ... .. .. ... ............ .. 
h) A s~jC> címe ideje (a jogviszony kezdete): .. .. ...... ... .. .... ...... ... .. ....... ... .. .. .. .. ......... .. .... .. .... .. .. 

II. Nagy értékű ingóságok 

1. Gépjárművek: 
,l 'l ' k . ' a/ szeme ygep ocs1: .. .. .. .. .. ...... .. .... .. ............ ... ........................ ..... ......... ... ... .... ... .. .... .. ~ pu 

a szerzés ideje, jogcíme: ...... ......................... .... ...... .. .... .................................... ~ ... típus 
a szerzés ideje jogcíme: ....... ....... ........ ...................... ...... ... .. .. ..... ~ ........ ... .. .... .. .. .. .. ... .. . típus 

, . . . , , 
a szerzes 1deJe,Jogc1me: ...... ...... .. .. .. ............ ..... ............ .. ;;?, ........ _ .. ............ .. ...... .. ....... .. ... tlpus 
b,I t h ' ., " 'b ' '/ e ergepJarmu, auto usz: ....... .. ...... ......... ........... . :;;.:>"" . .. ................. .. .. .. . ........ . .... ... .... t1pus 
a szerzés ideje,jogcíme: ....... ..... .. ... .. ..... .. ..... ... ,, .. .C.: ..... .... .. .. .. ... .. .......... ... ... ... .... ... ... ... . típus 

' .d . . ' ,,....,. ' a szerzes 1 eJe, Jogc1me: ..... .. .... .. ..... .. ... , • .<.".': .... .. .. .. .. ..... ........ ... ................. ...... ... ........... . t1pus 
'"d .. ' / ' a szerzes 1 eJe,Jogc1me: ... .... .... .. ................... ... ..... .. ................ ....... ................... ........... tlpus 

•1 k 'k ' ,.,,. ' e/ motor ere par: ......... ...... .. . -:": .. .... ... .. ......... .. ... ...... ... .... ................. .. ... ........... .. .. .... ... .... tlpus 
a szerzés ideje, jogcÍ l))e: ...... ... ..... .... ..................... .. .... .. ................. ... ........ .... ... .. ..... .. ..... típus 
a szerzés idej e jei c/111 : .... .............. .. ............................................. .. ..................... .. ...... típus 
a szerzé. id ~e, jogcíme: ... .......... .. ........... .. ................ .. .... ... ..... ......... .. .. ........ .... .. .. ......... típus 

./ 
2. Vízi vagy légi jármű: 
a) jellege: ... ... .... ... ..... ... ... ........ ............. .. ................................... ... . .. 

típusa: ..... ..... ... .... .. .. ... .. ... ........ ..... ................... .. .. ........ .. .... .... .. .... ...... ... .. ...... .. ..... .. ........ .. .. 
' .d . . ' ---a szerzes 1 eJe, Jogc1me: .. .... ............ .,~ .. .......... .. ............ .. ... ...... .... ...... ..... ... ... .. ... ...... . .. 

b) jel~~::~~=-·:::::::::::·::;;.?.:,:~ .'~ .'.' .':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
a s~ei:l:é I ej e jogcíme: .......... .. .... ... .... .... .. .. .. ...... ........ ... .. .... .... .... .... ...... .. .. .. ..... .. ... ... ... .. .. 

·----3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 
a) egyedi alkotások: ...... .......... .... .. .. .. ....... .. .... .... ...... .... ..... ... ...... ... ... ... ..... .. me 
a szerzés ideje jogcíme: .... .. ...... ........ ... ....... .. ... .. . ........................ .. .. .. .... megnevezé ... .. db 
a szerzés ideje jogcíme: .. .... .. ..... .. .. ...... .. ....... .... .. .. .... .. . . .... ... ... .. .. .. ........ megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcíme: .. .. ...... .. .. .... .. ..... .. . 
b,I ,.. ' ' db '/ gyuJtemeny: .. .. . .. .. . .... . .. . ... .. ... . .. ... .. .. .. ... ......... .. ... .. .. ... .. ... .......... .. ....... . megnevezes .... . 

a szerzés ideje, j o ,cím : .. .. ......... .. ... .. ................................. .. ............. megnevezés ... .. db 
a . zerzé- 'dej Jogcíme: ... .......... .. .... .. ... .. ...... .. ....... ..... .. ...... ...... .. .. .. .. . megnevezés .... . db 

_J.1„s,z rzés ideje, jogcíme: ....... .. ........... .. .. ............ .... ... .. .. ..... .... .... .. ............... .. ..... ..... .. ...... .. . 
....... 
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közs 

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó é1 · " · goság: 
a) megnevezés: .. .... ... .. .... ... .... ... ..... ... .. ........... ............... ... .. ... .... ...... ... . 
a szerzés ideje, jogcíme: ....... ..... .. .. .. ... .... ...... .... .. ..... .. .... .. . 
b) megnevezés: .............................. .... ........... .. .. 
a szerzés ideje, jogcíme: . .. .. .. ......... .. .. . .. .... ... ...... .. ... .... ..... ... ..... .. .. ... .... .. ..... .. ..................... .. 
e) megnevezés: .... ..... ........ ':;?' ... .... .... .... ... ... .. . .. ... ..... .... .... ........ ... .. ......... ... .... ..... ... ..... ....... .. 

a szerzés ideje,jogcín ~ .... ....... ..... ......... ... ........ .. .... .. .. .... ..... .. ...... .... ....... .... ..... .... .. .... , ..... .. 
d) ,negnevezé · ..... ....... .............. .. ..... ... .... ..... .... .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. ......... ..... ........ ... .. .... .... .... .. ... . .. 
a szerz '_ r eje,jogcíme: .. .... ... .... .... ... .... ...... .. .. ......... .. .. ...... ... .. ..... ...... .......... .. ... ........ .. .. .. .... .. . / 1 egnevezés: .. ........ .... .. .... .. ... .... . , .... ... ........ .... ..... .. .. ...... .. ... ... .. ... .. .... ..... .. .... .. ..... ....... .. ... ... . . 
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a szerzés ideje jogcíme: .... .. .. .. ................ .... .. .. .. .... .. ..... .... ...... ..... .. .. ........ .. .... ... ....... ......... ..... . 

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény r : ·egy, nagy 
értékű biztosítás stb.): 

megnevezés: . .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. ... .. .. . . .. . .. .. .. . ... .. .. . . .. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . ..... ... ..... .. .. ... ...... . 
névérték, biztosítási összeg: .. .. .. ... ............ ...... .. ....... .. .. .. . .. . ... ..... . .. .. .. .. ..... .............. ... ........... .. 
megnevezés: .......... .. .. .......... ............ .. ..... .... ... .. ........ .... ... . 7~ ................... ... ........... .. .... . 
névérték, biztosítási összeg: ...................... .. ............. . ~ ... .. ........ ..... ........ .. ... .. .. ..... ...... .. .... .. .. . 
megnevezés: ...... .. .... .. .. .. ......... ..... ... .. .. .... .... ..... .. L .. .... ... ...... ... ........... .. ...... ... .... ... .... ......... .. . 
névérték, biztosítási összeg: ........... ..... .. . .. .... .... .......... ...... ..... ... ..... .. .... ...... ... ... ... .. .. .... .. .. ... ... . 
megnevezés: .......... ...... .. ..... ....... ... .-. .... .............. ... ... ....... .... .. ... .... .. ....... ..... .. ....... .. .......... ......... . . 

, , 'k b' ,, . .. /' neverte , 1ztos1tas1 oss-ze , · ......... .. ........... .. .. .... .... .......... .. .. ...... ... .. ....... .......... .... ....... ....... .. .. .. . 
m_eg,ne;ezé~: ... . ;·:···:;..:: ... .. ..... ..... .. .. ..... .. ........... ... .... .. .. .. .... ... .. .... ..... .... .. .. ... .. ... ...... .. ..... ...... ...... . 
nevertek, b1ztos1tas1 osszeg: ..... ..... ... ... ... .. .... .... ...... ..... ....... ................ .. ... ... .... ... .. .. ... ... .......... .. . 

6. Ta rék betétben elhelyezett megtakarítás: .. .......... ... .. ......... ... ........................ .... .... .. .. .... ... . Ft 
/ 

„ 7. A_ mindenko~i, ,a k?zszoJgá~ti tjztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi 
osszeget meghalado keszpenz: /.(,. .~ G't 

8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerző · 
fennálló pénzkövetelés: 

a) pénzintézeti számlakövetelés: 
forintban: ..................................... ... ..... .. ... ... ... ... ... .. .. ..... .. ... .. .... ..... .. .. ':;:>' .. . .. . .... . ... . .. . ... .. ... . 

devizában (forintértéken): .. .. .............. ... ..... ..... .............. ........... ~L. ... .. ....... ..... ......... ...... . 
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés öss.7'~ ... ........... .. ......... .. ... .. ........... Ft 

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, J tYáfuk együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illet, é yalap hathavi összegét meghaladja: 

J~fü~~~li ::~~ : : :: : : : ::::;:: :: ::: 
megnevez~,s . ..... .. .... ..... .. ... ..... .. .. .. ............ .... .... ..... ... .. .. ..... .... .. ....... .. ................. .. .... .. ... .. ........ . . 

/ III. Tartozások ~ 
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, val ami, 4.zintézettel vagy 

magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait 
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ...... ... ... ....... .. .. .. .. ......... ....... ... ........... forint 
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ....... .... .. .. ... ....... .. ... ...... ... ... .. .. .. forint 
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: .. ... .. .... . .. ... ... .. .. ... .. .. .. ....... .. .. .. .. ..... ... .. .. ... ...... forint 

. Egyéb közlendők 

:::~~~::::::: : : : ::: :: ::: :::::::::::::: : :: : ::;:: : ::::::: : :::: ::::: :: : :: 
:·:z.~:::::: :::: :::: :::: ::::: :: :: :: :::::::::::: :::::: ::: :::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: :::::::: :: :: :: :::::::: :: ::::::::: :::::::::::::::: ::: ::::::::: 
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B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

1. Foglalkozása: ....... .. .. ..... ....................................................................... .... . 
Munkahelye: ..... ......... ......... .. ... .... ..... ......... ........ .. .. .... . .. .. ... ... .. .. ......... ...... ... ... .... ..... . 
Szünetelteti-e fog la ~ g.eH 

nem ~ . .. 
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ... ..... ...... .. .. .. ............ ....... Ft 
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles 

jövede lm e származik: ,v J: . /' 
a) A tevékenység megnevezése: ... .. µP..1/.1.~ (.:7.fr:Y.t. ':?. . .l) .• R .IL .... ..... .. .... ....... ... . . 
b~ A ~ifi~e~ö szemé lye,.... !kivéve a _ jo~szabál:'oo ~lapuló ti toktartás i kötelezettség alá eső 

tevekenysegek) . .. .. ..... ... .. ... ICA.~ .~ ... ... ö..V..~1.?1.~7tf"I/ IY7 
cJ A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .......... .. 
dJ A jö edelem (bruttó) összege: ............... . ~.P. ..... :v.A-?. ................................................... Ft 
a) A tevékenység megL1 evezése: .......................................................................................... . 
bJ A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási köte lezettség alá eső 

tevékenységek): .. ...... .. ... .. .. .. ... .. .. ......... ..... ....... ....... .. .. .. .. 
cJ A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rend zeress 'gü. · agy időszakos): ...... .. ... . 
dJ A jövedelem (bruttó) összege:............................ . .... ... ... .. ... ... ..... .. .... .. .............. ....... .. Ft 
aJ A tevékenység megnevezése: ... .... .... .... . ... .... .. ......... ... .... ... .. .. .. ..... .... ..... .............. ... .. ... .. 
bJ A kifizető személye kivév jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ..... ... .... .... .... . ~~ ... .. .. ... ..... .... ... .... . .. 
e) A jövedelem rend - ressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos) : ... .. ..... . . 
dJ A jöved~ bruttó) összege: .................... .............. ..... .. ...... ... .. .......... ... ...... ................ Ft 

C. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

I. 
1. Gazdasági társaság neve: ... ... ................ ........................ ...... ... .. .. .. ... .. .. .. 
2. Gazdasági társaság formája: ...................... .. .................. ... ..... ...... .. . .. ... ..... .... ...... ....... ... ..... .. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén bel 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 (tulajdo s, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......... ........ . . 
4. A tulajdoni érdekeltség kele ezé ekori aránya: ...... .. .. ... .. ... ... ... .. ..... .. ... ... ..... .. ... ......... .. .... . % 
5. A tulajdoni érdekeltség j enlegi aránya: .. .... .. ... ..... .. .... ... ... .. .. .. ..... .... ... .... ..... ......... .... ........ % 
6. A gazdasági társa á áÍ1 viselt tisztsége: ........ .... ... .. .. ...... .... ... .. ... .... .. .. .... ..... .... .. .... ......... .... . 

III. 
1 társaság neve: ... ...... ........ .. .. ... ..... .. ... ...... ..... .... ......... ... .. .... .. ... .... ...... .. .. ........ .... ... . 

2. Gaz ság i társaság formája : ............... .. .... ......... .. .. .... ..... .. ... ...... ....... ..... ... ... ......... .. ..... ... ..... .. 
3. érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ... .. .. ........... . 
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4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ............................ ....... .......... .................... % 
5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: .......... .......... .. .. .................................................... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......... ... .. .. ... ...... .. ........... / ............ ..... ... ... .. .... .. 

~~ Gazdasági társaság neve: ............................................ ... t( ...... /... .................................... .. 
2. Gazdasági társaság formája: ........................................ ... ........ .. ..... .. ... ...... ... ... .. ..... .... ... ... ... . . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. es · én beltag/kültag stb.): .. ..... ..... .... .. . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........ ...................................... ..... ... ......... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .......... .. ......... ..... .... .................... .. ...... .. ..... ....... ... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ..... ........................... .. ................ ... ........ ............ .. .. 

V. ~ 
1. Gazdasági társaság neve: ........... .... ..... / .................. ............. ........................................... .. 
2 G d , . , , fi ,. / 

. az asag1 tarsasag ormaJa: ...... ......................................................... ... ..... .. ...... ...... ...... .. ... .. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdop s részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ................. .. 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkézésckori aránya: ..... ........... ... .. .. ... ....................................... % 
5. A tulajdoni érdekeltségjel_~níegi aránya: ...... ..... ... ... .. .... ... ... ........... .................................... % 
6. A gazdasági társaságba1J viselt tisztsége: .... .. ... .................................................................... . 

/ 

/ 
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