
VAGYONNYILATKOZAT

Alulirott beoszt6sban,

(\nt6zmdny), lakcimem:

szem6lyi sz6mom:

Biintet6 Tdrv6nykonl'v 292. iikkelyenek a hamis nyilatko zatra vonatkoz6 el6ir6sainak ismeret6ben,

ezriton saj6t felel6ss6gemre nyilatkozom, hogy a csal6dommalr) egyiitt az d./bbi vagyonnal 6s

ad6ss6gokkal rendelkezem.

1. A csal6d alatt a h6)astarsakat ds az eltartott gyerekeket kell ddeni.

L lngatlanok

1. Fiildteriiletek

*) Az kdvetkezri kateg6riiik v6laszthat6k: (l) mez6gazdas6gi te iletekt (2) erdote iletek; (3) belterulet; (4)
vizek; (5) egydb ki.ilterUletek, amemyiben ezek forgalomkdpesek

2) A tulajdonos rovatba a tulajdonos nevet, kdzos tulajdon esetdben az egyes rdszadnyokat is fel kell tiintetni.

2. lipiitetek

Megjegyzds: a m6s orszagban talAlhatd dpiileteket is be kelljelenteni.

cime faj rdj a*) Megszerzds6nek
dve

Alapteriilet Tulajdoni
h6nyad

A megszezes
m6dja

Tulajdonos''r



x) A kdvetkez6 kateg6riSk v6laszthat6k: (l) t6mbh6zlak6s; (2) lak6hitz; (3) nyaral6; (4) kereskedelmi/ temel6 ill.

szolg6ltat6 helys6gek (iizlet, rendel6 stb.).
2) A tulajdonos rovatba a tulajdonos nevdt, kozits tulajdon esetdben az egyes rdszariinyokat is fel kell tiintetni.

II. Ing6s6gok

1. Jdrmiivek/szem6lyg6pkocsik' traktorok, mezfgazdas{gi g6pek' motorcs6nakok'
jachtok 6s egy6b sz{Ilit6eszktiztik, amelyek a tiirv6nynek megfelel6en nyilvfntartdsba-
v6teli (fo mba rendelkeznek.

1. Nemesf6mek, 6kszerek, miialkotrisok, kegytrirgyak, mii- 6s b6lyeggyiijtem6nyek' a
nemzeti, ill. a viligiirtiks 69 rfiszfit k6pez6 tdrgyak, vagy ezekhez hasonl6 javak, amelyek
iissz6rt6ke meghaladja az 5.000 eurrit.

Megjegyzds: minden tulajdonban ldvo javat meg kell emliteni, akkor is, ha ezek a bevall6s id6pondiiban nem

tal6lhat6k RomAnia teriiletdn.
Vazlatos leiri is A megszerzds eve BecsUlt drldk

Ill. Az ut6bbi 12 h6napban elidegenftett ingatlanok, illetve 3000 eur6n6l
6rt6kesebb ing6sigok

Az elid€genitett
i6sziig megnevezdse

Az elidegenitds
ddtuma

A vAsarl6, illetve
megaiiinddkozott

Az elidegenitds
m6dia

r,neK

IV. P6nziigyi aktiv:lk

L, Banksziml6k 6s bankbet6tek, befektet6si alapok, egy6b megtakaritfsi 6s befektet6si
egyen6rt6kii formiik, amennyiben ezek tissz6rt6ke meghaladja az 5.000 eur6t'

Megjegyzds: a ktilfijldi bankokban ds pdnzintdzetekben elhelyezett dsszegeket is be kelljelenteni.

A sz{mlavezeto A szerzdddskdtds I Ewenlee /



Denzintdzet neve ds cime (sz6mlanyit6s) dve drtdk

*) A kdvetkezo kateg6ri6k v6laszthat6k: (1) foly6sz6mla vagy ennek megfelel6 megtakadt6si forma (bankkdrty6t is
beledrtve); barkbetdt vagy ennek megfelelo megtakaxit6si forma; (3) befektetdsi alapok vary ennek megfelel6
megtakarit6si forma, a nlugdljalapokat ds egydb felhalrnoz6si rendszereket is beledrtve.

2, P6nzbefektet6sek, direkt befektet6sek 6s kiilcsiinadott iisszegek, amennyiben ezek piaci
iissz6rt6ke meghaladja az 5.000 eur6t.
Megjegyz€s: a kiilfi;ldi befektetdseket ds rdszvdteleket is be kell jelenteni.

Az drtdkpapir
kibocs6t6j a/a

rdszvdnltarsas6g ,
amelyben az egydn

tarstulajdonos/ a kolcson
haszondlvez6ie

fajta*) Az drtdkpapirok
darabsz6rna/ tulajdonosi

ax6ny

tsneKe

*) A kdvetkezo fajtak v6laszthat6k: (l) drtdkpaplrok (tillampapirok, kowdnyek); (2) rdszvdnyek vagy tdffisbetdtek;
(3) kolcsitniik.



3, Egy6b nettti jtivedelmet eredm6nyez6 aktivr{k, amelyek iisszesitve 6vente meghaladj6k az

5.000 eurrinak megfelel6 6rt6ket.
Megjegyzds: a kiilfttlddn tal6lhat6kat is be kelljelenteni.

V. Ad6ssdgok

Tartozfsok, jelz6log, egy bizonyos teriilet haszon6lvezet6re kibocsdtott fedezet, Iizingelt

ehhez hasonlS javak, amen4yiben ezek iissz6rt6ke meghaladja az 5.000 eur6t.
Megjegyzds: a kiillttldon felhalmozott pdnziigyi aktivrikat is be kelljelenteni.

Hitelez6 A szerz6ddsk0tds dve A leii irat dve h,rteK

VL Kiiliinbiiz6 szem6lyekt6l, szervezetekt6l, kereskedelmi trirsasrigokt6l, kiizhasznf

tdrsasfgokt6l, hazai clgektllltdrsasigoktril vagy romdn, ilI. kiilfitldi kiizint6zetekt6l a piaci

6rt6khez kepest kedvezm6nnyel vagy aj6nd6kba kapott tfrgyak vagy szolg6ltatdsok'
bele6rtve az iisztiindij akat, kiilts6gelszfmol6sokat, vagy ehhez hasonl6kat, amelyeket nem a

munkaadrijdt6l kapott' s egyenk6nti 6rt6ke meghaladja a 500 eurrit'*)

A jdvedelmet szerzo
szemdly

A jdvedelem forriisa
(megnevez€s, cim)

A jdvedelmet kepez6 targy
vagy tevdkenysdg

Az dves jiivedelem

1.1. Tulajdonos

1.2. Fdrj/felesdg

L3. Gyerekek

*) kivdtelt k6peznek. az els6-, ill. miisodfokf rokonokt6l kapott aj6nddkok

vII. A bevall6 6s csalSdtagi ai el6z6 6vi jiivedelme (az ut6lag m6dositott 6s

kieg6szitett 57112003 sz. p6nziigyi tiirv6ny 41. cikkelye alapj{n)
Megjegyzds: a klilliildrol sz6rmaz6 jatvedelmeket is be kell jelenteni.

A jdvedelmet szerzo
szemdly

A jdvedelem forr6sa (ndv,
cim)

A jdvedelmet generril6
t6rgy vasy tevdkenysdg

Az dves jt ivedelem

1, Fizetdsb6l szermazd ii ivedelmek

1.1. Tulajdonos

1.2. Fdrj/felesdg

1.3. Gyerekek

es



2, On6U{i tevdkenys6gb6l sztrma26 jtivedelmek

2.1. Tulajdonos

2.2. F €rj/feleslg

2.3. Gyerekek

3. Javak haszndlat6nak az 6lruhaz6sib6l sz6rmazd itivedelmek

3.1. Tulajdonos

3.2. Fdrj/felesdg

3.3. Gyerekek

4. Befektet6sekb6l sz6rmaz6 jdvedelmek

4.1.  Tula jdonos

4.2. Ferj/felesdg

4.3. Gyerekek

5. Nyugdijakbdl szdrmaz6 ji ivedelmek

5.1. Tulajdonos

5.2. Fdrj/felesdg

5.3. Gyerekek

6, lNlezlgazdasagi lev€kenysdgekb6l szrirmaz6 j tivedelmek

6.1. Tulajdonos

6.2. Fdrj/felesdg

6.3. Gyerekek

7. Dijakbdl 6s szerencsej6tekokb6l sz6rmaz6 jttv€delmek

7.1. Tulajdonos

7.2. Fdrjifelesdg

7.3. Gyer€kek



8. Egy6b forr6sb6l szdrmaz6 iovedelmek

8.1. Tulajdonos

8.2. Fdrj/felesdg

8.3. Gyerekek

A jelen nyilatkozat nyilv6nos okiratot k6pez, 6s a biintet6jognak megfelel6en felel6ssdget v61lalok,

amenniben a bejelentett adatok pontatlanok vagy hi6nyosak.

A kitdltds datuma: Al6iras:


