
2_ melléklet a 201 }_ évi CLXXXIX törvénvhez 

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 szen~e rfJV r 
l _ A nyilatkozatot adó: -,k./r.J)Vrf ( 6 /f..EoK..._ 
a) helyi önkormányzati képv ise l ő , polgánnester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) 
b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 

f 1 ~é[pv:~se~töv~~~~~~~- -~~,_t.:~~f.1.-~'.·.~-~!f.[r.~~~-~~~'. .~~-~'.-'.~-~~~- ------ ---· -----··- -·· 

3_ A házas-/élettárs neve: -·-·-·-·-··-·-··---·---··-····--··-·-····-··-----·--······-··-·--····-·--·-··-·····---·-·-·-··-··· ····-· 
4_ A gyermek neve:····--··---·-···- ·· --··---·-·---·······-··-·-·-·-··--·-··-·--··········--·······-···-···--·········-· ···· ·· ····· 

A. Rész 

VAGYON! NYILATKOZAT 

I. Ingatlanok 

!j A település neve, ahol az ;ngatlan feksz;k fj!ud,ap,stcn k<;r!ilet ;si:tdJ!fJ!:7;){: . .flfJi: ___ ,, 
b) A~ ing?l!a!1 terül etnagy -~ga:. ±B_---tt.·-~,;.J.__:f::-6;P-~ .,-~ _t_ .. .9..~~f.f_~,M , 
e) Muveles1 aga (vagy a muveles alol kivett terulet elnevezese): ·--·-·-----··--··--· ·--- -----·- .. --.. -··-·· --·--· .. -- (IU/ltlcéo-

te~l~:: é~~,{J~ g9h.~~~;".,; j~II~~~ (l'.~~h~~ üdül~, g.~.~~'.sá~; ér.~l~·~'~:>:.'.::;.l.~.t al;~wjj_ 

e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti há~f tf°fl~__BYat~~-): .J_{ .. '.8.$;. ___ ,p'f. 
.f) A ~Y!_latko~ó jogállá~a (Utla~, ~érlő stb_t ~··-"""- i%.·-;;r-. .'J _:;,~ ____ Q .. ____ q _____ ___ _____ ,_,. ......... .... . 
g) Kozos tulajdon eseten a tul~dom hanyad merteke:, .1 ;/1./'tiF""'"r,,;,+ ·····- 'IJ. """i[ir" ···· .. ·- ·?'/l.." ,/ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete) : .1/..fL .1:r..P.:-:Y....>.. ..... a{.:O. .... v. .. : .... Q .-.2: .... ~ ( I . 

;Í A település neve, ahol az ;ngatlan f!lk:;z;k ~d\lf' i " kerület ;.;J/J.Q/r~X .. .. ...... . 
b) Az ingatlan területnagysága: ...... . á!i .. ~ ._ ... ft.~ ... M ._ ... , ........ -......... ........ ... ... .... . _ ... .. ...... .. . . 

,1 M" J' ·' ( " 1' J'J k. "l 1 · ) e/ uve es1 aga vagy a muve es a o 1vett teru et e ne ezese : ................................... .. .. ........... .. 

ter~l~: ~.~g2,[P.l/JJ!r ~.~.~~~·i·~.~~~~l.'.~~~ .. ~'.~~~·~·~·~:. ~~~~~~~~.~.~~~~~~~'..~:.~'.~~.~~-~.·?:.~~ .. ~:.~~-I ~~.~~:,~ 
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház műemlék6 bányatelek stb.): ._ ...... .. .. ......... . 
.f) A ~y.i.latko~ó jogállá~a (tulaj~ono~, ~érlő stb/ ~ ...... T..Cf~.!tt}).

7
.o. .U..9-:f.. __ .. , .... ... _ ................ . 

g) Kozos t~l~jdo~ eset~n ~ tul~Jdo~1 hanyad merteke: ... . ,7,'.l"~.1../ .1,,. .... ... Lp'j) '?j " __ ,. ... ......... .. . 

h) A szerzesJogc1me, ideje (a Jogviszony kezdete): ... .. .. V..d/,/.1.~ ........... ~ .. ... .... --..... .. ... _ 

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 elnevezése): __ _ ,. ................. _ ................. ...... ... .. 
dJ Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazda gi épület stb.), az épület alap-
területe: .. ··· ·---······ ···· ..... ...... .. ··- · ... .. ·····-· ··· -·-···· · ...... .... -· ··········· _ ·-· .. ................................ .... ... . ·-··· _ ..... . 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, müen ék, bányatelek stb.): .. .... ·-··· ·· -·- .... . 
fJ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos bérlő stb. ): ....... -.. .... . ___ __ ... ,. ,, .. __ ,, ............... -- .............. ..... .. .. 
g)K"o"s tl.do set' tl-d · 1· d '· t ' k oz u a.1 ne en a u aJ 0111 1a11ya mer e ·e: .. .. .... .. --.... ... .. . _ .... , ......... ... _._,. .......... _ .. . __ _ .. ,, _ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .. -.. ....... -.... ................. .... . _,, .. .. _ ......... ............ .. . 



4. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .................... .. .... .. .. .. .. .. .... .... . 
b) Az ingatlan területnagysága: ..... ................................... .... ....... ......... ............ .. ...... .... ............ ........ . 
e) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terUlef elnevezése): ... .... .. ...... .. ................ ..... .. ... .. .... .. .. 
d) Az épület fö rendeltetés szerinti jellege ( lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-

területe: ......................... . .............. . ~ . . . .... . .. . . ..... . .... . . ... .. . . .. ..... ....... .. . . ..... . .... . . .. .. . 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ..................... .. 
./) A nyilatkozó jogállása (tulajsfonos, bérlő stb.): ........... .. ... .. ...... .... ........ .. .. ........ ....... ..... ... ... .. .... .... . 
g) K .... t 1 'd t' tul· 'd . h' d 'rt'k ozos u a.J on ese en a a,i om anya me e e: ... ....... .. ..... ... ..... ...... ..... .. .... .. ..... .. ... .. ............ .. 
h) A szerzés jogcíme, ideje ( a jogviszony kezdete): .... .. ..... .... ... .... .. ..... .. ...... ......... .. .. .. ... ... .. ........ .. .. . 

II. Nagy értékű ingóságok 

!j :,?~~;;;t~csi: . ...L{/2& 'j. Q X V..!Jj?i;),.GJ? : ............. típus 
a szerzés ideje,jogcíme: .. A/.Q.fl; .... R...r.Oh .... : .... O .. .. : .. .. "iA:: .... ..... ........ ... ...... .. .. .. .. típus 
a szerzés ideje jogcíme: .. ....... .. ... ... .... .. ..... .. ... ... ........ .... .. ..... ........ ......... .................. ....... típus 

· ·d · · · L · a szerzes ,1 ~~e, J,?gcm~e: ........ .... ..... .. ........................... ..... .. .......... .. 7 ........................... t~pus 
b) tehergepJarmu, autobusz: ............... ... ................... .. .............. . .......... .. .. .. .................. tlpus 
a szerzés ideje, jogcíme: .. .. ........ .. ...... ....... .. ......... .. ........... ;;,, ........... .. ......................... ... típus 

' 'd . . ' / t' a szerzes I eJe, Jogc1me: .... ...... ......................... ............ ,.... ... . .. . .... . . .. . . .. . . . ... ... . .... . ...... . .. . 1pus 
''d .. ' / ' a szerzes 1 eJe, Jogc1me: ... ...... ........................ .... .. ;, .. ..... ..... .................... ... ...... .... ..... ... ... t1pus 

e) motorkerékpár: .... ..... ...... . .. .. . .. .. . ... . . .. . ... . . .. . .. .. .. .. ...... ... .... ... .. ... ........... ...... ... .... .... ... .. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: .... ..... ... ... .. .. ...... .. ,;-.. ... ... .. ... .. .. ... .... .. ..... ... .... ... .. .. ....... ... .. .. .. .. .. . típus 
a szerzés ideje, jogcíme: .. .. .. .... . . .. .. . .. .. . ...... ...... ........... ... .. .. .. ..... .. ...... ..... .... .. , .. .. .. ... .... .. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ... ... .. .. ... ........ ......... .. .... ..... ......... ....... ... ............. .. .......... ...... .. .. típus 

,. 
2. Vízi vagy légi jármű: 

a) jel!~;:~~=-·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~z.::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'.d .. ' / a szerzes 1 eJe, Jogc1me: .... ........ .. .. .... ... ...... ...... ........ ....... .. ........... ... ........ .. .. .. .... ............. .. 

b) jellege: ...... .... ... ... .. .......... .. ... .......... .. .......... .... . ~ ...... ........ .... ...... .... ....... .. .. ... ....... .. .... .. ... .. .. . 

típusa: .................. ............ ... ... ....... ... .. ·~ ·· ····· ·· ··· ·· ·· ······· ······ ··· ·· ······· ·· ···· ···· ··· ·· ······ ··· ·· ······· 
' .d . . ' 

3. Vé:::•:::,~:::,'.:::•:•g;~. ~,~é~y=- ·· ··················· ·· ··············z ................................... .. ..... . 
a) egyedi alkotások: .......... .. ... ... .... ..... .................... .. .. ..... 

7
. .... .... .. .. ........... megnevezés ..... db 

a szerzés ideje jogcíme: .. .... ... .... .. ......... .. .................................................. megnevezés .... . db 
a szerz~s !dde~e j?gcí~e: .. ............ .. ... .. .. ... ~... .... .. .... .... ..... .. ....... ... .. .. .......... megnevezés .. ... db 
a szerzes 1 eJe, Jogc1me: ... ... . .. .... .. .. ... . ... .. .. . .... ... . .. . .. . .... .. .. ... .. ..... ... ...... .. ..... ...................... ..... . 
b) gyűjtemény: ................................. .. ...... .. .. ...... .. .... ............... ..... ... ... .... .. megnevezés ..... db 

a szerzés ideje, jogcíme: ......... .. .... ..... .. ....................... ......... .. ........ .. megnevezés .. ... db 
a szerzés ideje, jogcíme: ......... ............... .. ... .. .. ... ........ ... .. ... .. .. .. ..... ... .. megnevezés .. .. . db 
a szerzés ideje, jogcíme: ....... .. / f .. .... . . ....... . ...... ... . ...... .... . ... ............. .. . .. ... .. ........ .. . .. .. .. ........ . 

4. Egyéb, darabonként vagy készl etenként (gyűjteményenké~ a mindenkori, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összeget meghaladó értékű ingóság: 

a) megnevezés: .................... .. ......... .... .. .. .. ... ......... ....... ................ ..... ... .. ....... ..... .. .... ........... .. . 
' .d. . ' ... /.. a szerzes 1 eJ~, Jogc1me: .. .. ... .... .... .. ...... ............. ........ 

7 
............................... .. ....... .. ... .... .. ... . 

b) megnevezes: ....... .. ... ........ ..... ...... ....... ..... .. ... ......... ,, ..... .. ... .... ....... .... ..... .. ....... .. ....... ... ... ...... . 
a szerzés ideje,jogcíme: ..... ............................ ... ... .................. .. .... ..... ...... ............ .. ..... .. .... ... .. . 
e) megnevezés: ............. .. ............... ........ ........ /.. ................ ........... ...... .. .. ... .. ....... ................. .. 
a szerzés ideje, jogcíme: ....................... .... ..... ... .. ........... ........ ......... .... .... ... .. .. ... ....... .... .. .. .... .. 
d) megnevezés: ............................... .. .. . . .. ..... ... .... ................ .. ..... .. .. .. ..... .......... .. ... .... ... ..... .. .. . 
a szerzés ideje, jogcíme: ................. , .. .. .. ... ...... .. ... .... ..... .. ... ... ....... .... ... .... .... .... ..... ............... .. .. 
e) megnevezés: .. ... .. ··-····· ... .. .... .... .. ( .. ..... ..... ........ .... ................. ... ... .. ....... ... .. ...... ... .. .. ... ..... ..... . 

/ h& ' 
)o;J..o,fi~. fi-~ 



a szerzés ideje jogcíme: ...... .................. .......................... .. ................ .......................... ... ...... .. 

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

megnevezés: ........................ .. ..... ..... ........ ......... .... .. .......... .... .... .............. ... ..... ... .... .... ...... ........ . 
névérték, biztosítási összeg: ........ ... ... .... ... ... ..... .... ... ... .... .... ... ..... .......... .... .... .. .... .. .......... ......... . 
megnevezés: ... ... .... .. ........ .. ...... ...... ......... .. .. ... ... .. .. ....... ..... ...... ... ................ ......... ..... .. ... .... ....... . 
névérték, biztosítási összeg: ........ ....... .. ........... ... ... ...... .. ........... .... ... ...... .......... .... ......... .. .. .. ... .. . 
megnevezés: ...... ... .. ........ .. .... .... .... ...... ..... ... .. ... .... .. .. ... ..... .. ................ .. .......... ........ .. ... .. .... .. .. .. . . 
névérték, biztosítási összeg: .... ... ....... .... .. ...... .... .. ... ........ ... ..... ... .. .. .. ....... .. .... .... ... ... ... ......... .. ... . 
megnevezés: ............... ... ...... ... ... .... .. .. ... .. ...... ....... .. .......... ... .. ..... ...... ..... ... ...... .......... ............ ... . . 
névérték, biztosítási összeg: ........................... ......................... ..... ........ .. ... ... .... ...... .. ........ ... ... . . 
megnevezés: .......... .............. ........... ................................ ............ .. ................... ....... ...... .......... .. 
névérték, biztosítási összeg: ................ .. , ............. ... .. .. .... ... .. ... ..... ..... ....... .... .. ........... ... ............ . 

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ........ .. ... k. .... 6..<?.f?.: ... QQQ .... ................ .. Ft 

„ 7. A_ mindenko~i, .a k?zszolgá~~i tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi 
osszeget meghalado keszpenz: ..... . r./.. .. .. Ft 

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

a) ~énzintézeti számlakövetelés: / 
forintban: .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .... ..... .. ........... .. ... .... ... .. ......... ..... ...... ........... ... .... ..... .. .... ..... .. .. .. .. .. . 
devizában (forintértéken): ............ ... ............ .. ... ........... .... ... .. ...... .. .. .. ..... .......... ........ ........... . 
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés ö szege: ............... .. .... .... .... .................... Ft 

/ 
9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerinti ill etmépya lap hathavi összegét meghaladja: 
megnevezés: ........ ....... .... ..... .... .... ... ... .. , ... .. .. .. .... ... ...... .... ........ .... ....... .. ........... ...... ... .. ..... ... ..... . 
megnevezés: ................. ... ... .. ...... .. . .. ..... ... ........ .. .. ..... ...... ....... .. .. ............... .... .... ... ...... .. .. ....... .. 
megnevezés: ............. .. .. ........... ... ............. ..... ............ ....... ........ ... ..... ... ...... ...... ..... ..... ...... .. .. ... . 
megnevezés: ................. ...... ( ...... .. ....... ................ ... ..... .. ...... ........ ............... ............................ . 
megnevezés: ................ .......... .... .. ....... ... ........... ...... ... ... .... ........ .... .......... ... ..... ...... ....... ......... .. 

III. Tartozások 

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy 
magán~zemé ly~k.kel ~ze1'.1 be1~ es~tleges.~11 fennálló tartozásait le) . 

1. Koztartozas (ado, vam illetek tb-Jarulék stb.): .. ....... .. .. .. k:15..' ij;j .... ..... J' .. .. .. ...................... fonnt 
2P . ' t' tt l b . t - · (I' lk"I " ' tb )· 1'1 OO O OOO e 't . . enzm eze e szem en1 tar ozas 11 te o esőn s . . ... ... .. ..... 1 ........... .. .. ... .......... .... 1onn 
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ........................................ P, ........................... forint 

IV. Egyéb közlendők 



B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

, /JJfoJ-GA'/2-M~sr-EL , 
1. Foglalkozasa: ·····J.6.·11 . .'r;_"··1r ·w lf:··1···· ····•·•·, ··11ton··vtÍf A'''Jr/'}2.]1-J ··· ·· ···· ·· ·· 
Munkahelye: .... .... ...... 8.-1?..!i .. Y..!. .i . .. .. ...... QN, .... ..... r.:-::f .. l .. .. l.V.l.~ ... ..... .... .... ... .. .. .... . 
Szünetelteti-e foglalkozását: igen /'Y'..C r-, 

nem ,1 p .oOO 
F ,1 lk ' ' b ' I ' ' l . d 'k " 1 (b · t') ... d 1 . A 1t1-o 0(,X) F t l/~ 1 r.rtr;:íé,1 /-.Ls og a ozasa o szannazo 1av1 a o ote es I ut o Jove e me ... D .. .. .. í.. .. .... .. .. .... ... ....... 1 11,,(./J,, ,... 1 e:: 

... 2. Az 1. p?ntba1_1 !Jt fog lalkozás~ kívüli valai~jn~1y i J lyan tevékenysége, amelyből adóköteles 

.JO:jd; l~;::: : ~;s:~~ egnevezése: ..... qjrp: . .1. ..... ~t?!.Í..4:.~ .... ...... .. .. .............. . 
bJ A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ................................................... .. ..... .. .. . 
e) A j.~vedelem rends~er~s ége (..b.a.\li., egyéb rendszc7,ss~ ü eseti vagy időszakos) : ......... ~ .. 
d) AJovedelem (brutto) osszege: .................. ..... .... ... .. Cl.. ... :. ,0.,()0. ... ... .. ..... .... .. ... ... .. .... ... H 
aJ A tevékenység megnevezése: ...... .. .... .. .............. .. .. .. ..... ..... ...... ...... .. .... .. .. ... , ..... ....... ...... .. 
bJ A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló t itokt · 'si kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ............ ............................... ...... ..... ...... .. 
cJ A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, e~ vagy időszakos) : ... ...... . .. 
dJ A jövedelem (bruttó) összege: ............................. ...... ... .. .. :( .. ... ...... ... ........ .. ...... .... .. .. ... Ft 
aJ A tevékenység megnevezése: .............................. .... ..... :-: .. .... .. ..... ... .... .............. .. .. ....... ..... . . 
bJ A kifizető személye (kivéve a jog zabá lyon" alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ........... ..................................... ...... , ..... .. 
cJ A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb ~etídszerességü, eseti vagy időszakos) : .... ....... . 
dJ A jövedelem (bruttó) összege: ........... .... t, .. .. ...... ..... .. ....... . .. .. .. .. ... .. .... .... .. ...... ............ .... Ft 

C. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

\. Gazdas~gi t~rsas~g neve . ..b..7,;~~'r,~ o/· · · · · ·· · · ·· 
2. Gazdasag1 tarsasag formaJa: .......... ~ .. .. . Í.. .(;;:f,, !...l.. ....... lf. ...... '/lrl.& .<:f. ...... ... . -~i'r'll/, 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén ~ (tag/kültag stb.): -~~ .. Wl.:J 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ... .... .......................................................... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...... .. ... :.,:'7z· ·::; .. :J·'-:-"'"i"/"~ .... .... .. ~ ... ...... ...... ... . % 
6 A d ' . t' ' b . 1 . zt ' (//,,4 e /. V t:::--'. ~/ f...,/ . gaz asag1 arsasag an v1se t tis sege: ....... ... .. .... .... ....... ................ .. .. .. ... .............. .. .. ... .. . 

II. 
1. Gazdasági társaság neve: ................................. .. .. ... ............ .. ................ .. .... ..... ... ................ . 
2. Gazdasági társaság formája: ................................ .. ............. .. .. ....... ..... ............. ... ............ .... .. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén belt g/kültag stb.): .. .. ... ..... ..... .. 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ....... .. ........................ ........... .. ............ .. ... . % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .... .. .. .. .. .... .... ....... ............... ....... .. ............. ....... .... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ............. ............. ......... .. .... ......... .. .... .. .. .. .. .. .... .. ... .. 

~
1
\:iazdasági társaság neve: ................................... ... ........... .... f ........................ ... .................. .. 

2. Gazdasági társaság formája: .............................................. .... ... .... .. .......... .. ................ ... ..... . . 
3. Az érdekeltség fonnája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén b !tag/kültag stb.): .. .. .... .. ........ . 

)o)J__ 0 {. )__~. ~ 4 



4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ... ... ... ........ ........... ..... .... ...... ... ... .......... ..... . % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...... .. ........... ... ... ........ ....... ...... ... ... ........ ....... . ..... .. . % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ........ ............. ..... .. .... .. ... .... .... ............. ... ......... .... .. .. 

IV. 
1. Gazdasági társaság neve: .. ... ... ... ... .. .. ............... r. ... ......... .. .... .............. . .... . .......... . ....... .. ....... .. 

2. Gazdasági társaság formája: ..... ............... .. ..-........ .......... ............... ...... .... ... ...... .... .. ..... .. .. ...... .. 
3. Az érdekeltség formlija (tulajdonos, részvényes bt. esetén beltag/kültag stb.): ....... .......... .. 
4. A tulajdoni érdekeltség ke letkezések0ri aránya: ..... .... ...... .... ... .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. ... .... .. .. .. .. .. ... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ... .. ............. .. .............. ................ .... ..... ... ..... ... ...... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .... ... .. ....... .............. .. ..... ........... ... .. .... ...... .. .. .. ........ . , 

V. / 
1 G d ' ·t· , / . az asag1 arsasag neve: ................... ...... .......... ... .... ....................... ... .... ......... .......... .. ........ . 

, . , , ,. / 

2. Gazdasag1 tarsasag formaJa: .............. ....... ... .... .. . , . .. ... .. .. ..... .................. ....... .. .. ............... .... . .. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .... ... ...... ..... . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori ar: hya: .. .. ... ............. .... ... ....... .... .. ........... ........... ... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arán a,: ..... ................ .. .... ... ...... .. ....................... ............ .. . % 
6. A gazdasági társaságban viselt ti sztsége: ...... .. .. .......... .... ... .. .. .. .. .. .. ... ... ......... ...... ................ .. 
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