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Vagyon-, jiivedelem- is gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozot
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A nyilatkozatot ad6 szem6lye
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A nyilatkozatot ad6 *: OA, U
orsz6ggyfilesi kepviselci

b)

az orszdggyiil6si k6pvisel<ivel kozos hiztartisban elci hizas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban : hinas- I 6lett6rs)

c)

az orszitggytilesi k6pviselovel kozos hintartisban 6lci gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszaggytil6si k6pviselci neve:

3

A h6zas-l6lett6rs neve:

4

A gyermek

neve:

*Csak a saj6t szem6ly6re vonatkoz6 adatokat toltse ki!

(
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok*

1.

a)

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

IJ.DP.RUAL:d L
.L

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mrivelesi 6ga(vagy

a mtivel6s

AS3.nn
al6l kivett tertilet elnevez6se): 1.2..:tXiLF..-i-t../...

(lu e.ff. w,* ei Jr;trv.
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Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasigi eptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tirsashin, szovetke zeti hLz, mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatko z6 joghll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6[6, haszon€lvezo,

berki stb.):

lruF.t'lg,S.

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke

h) A szerzbs jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

EJ-AS

' A, ingatlan-nyilv6ntart6si

adatokkal megegyezoen kell kitolteni!

3

2.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az

c)

Mrivel6si

ingatlan

tertiletnagys6ga:

6ga (vagy a mtivel6s alol

ua m. f, Bu.l".(t.(.

d)

...

L

kivett tertilet elnevez6se)

J..fgSATt{* Lr

Az 6ptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lak6hila tidtil6, gazdasigi eptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete

:

Ap- gss.... s.r .p.(s..... *.

e)

....1.2.X

P.

R.*,s

H&-

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tirsashaz, szcivetke zeti hin, mtieml6k, mtihely,

izlet, mtiterem, rendelci,

garhzs, b6nyatelek stb.):

t

0 A nyilatkoz6 jogtrll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6lo, haszon 6lvezo,
b6rl6 stb.):

..:1Ut-AJ.m$.qs.

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke:

h) A szerzbs jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

3.

a)

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

Eli.sR
b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lak6hhz, tidtil6, gazdasiryi 6piilet stb.),

6ga (vagy a mtivel6s

alol kivett tertilet elnevez6se)

:i::::: :::::13:Is + e8 rn )
I

e)

Az ingatlan jogi j ellege (csal6di hin, tilrsashin, szcivetke zeti hiv, mtiemlek, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo , gardzs, b6nyatelek stb.):

fA.e-sAs. ....adz*

f) A nyilatko z6 jogilll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszon elvezo,
b6rlo stb.)

L).O.S

g)

Kozos tulajdon eset6n a fulajdoni hrinyad merteke

h)

A

szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

l/ lo lvdsNP/*S Q? 1.1...

4

4.
a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az

c)

Mtivelesi

d)

Az eptilet f6 rendel
az 6piilet alapterti lete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal

an tertiletnagys6ga:

(vary

a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

szerinti jel lege (lak6hin, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb. ),

iizlet, mtiterem, rendelti , gdrilzs,

0 A nyilatkoz6 jogirll6sa

t6rsash6

z,

szov etkezeti haz,

mieml6k, mtihely,

lek stb.):

(tulajdonos, 6llan

illetve tart6s haszn6l6, haszonElvezo,

berlci stb.)

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad mert6ke:

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
5
a)

leptil6s neve, ahol az ingatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan

c)

Mtivel6si

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti
az epilet alaptertilete

vel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

6ga (vagy

(lakohia tidtil6, gazdasigi eptilet stb.),

:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tirsashdz,

i hiz, mtieml6k, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendelo , garazs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos,6llando, illetve tart6s
berlo stb.)

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke:

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

6,

haszon6lvezo,

5

6.

a)

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

b)

Az ingatlan

c)

Mtivel6si 6ga (

d)

Az epiilet f6 rendeltetes szenn

mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

az 6ptilet alaptertilete

e)

ellege (lak6hin, tid{i16, gazdasigi 6ptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

h6z.

szovetke zeti hLz, mtieml6k, mtihe ly,

izlet, mtiterem, rendelti , garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6ll6sa

(tulajdonos, 6llando, illetve

aszn6lo, haszon6lv ezo,

berlo stb.)

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete):
7
a)

teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatl

c)

Mtivel6si 6ga (v

d)

Az 6ptilet fo rendeltetEs szerin

letnagys6ga

mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

llege (lakohdz, tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tirsashilz

ovetkeze

ti hiz, mtieml6k,

mtihe ly,

tizlet, mtiterem, rendelo, gdrazs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s

berlo stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert6ke

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete):

6,

haszon6lvezo,

6

II
Nagy 6rt6kii ing6s{gok
1.

G6pj:lrmiivek:

a)

AI

szem6lyg6pkocsi

a szerztsidej

e, j ogcime, ...9q t

tipus

k.VASA'P*AIS
tipus

a szerzls ideje, jogcime

tipus

a szerzls ideje, jogcime

5rmti, aut6busz:

b)
a

tipus

ideje, jogcime

tipus

a szerzls ideje, jogcime

tipus
a szerz6s ideje, jogcime

tipus

c
a

ideje, jogcime

tipus

a szerzbs ideje, jogcime:

tipus

a szerzls ideje, jogcime

7

2.
a)j

Yizi vagy l6gi

jirmii:

e

tipusa:

a szerzls ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:

a szerzds ideje, jogcime

3. V6dett miialkotfs,
a) egyedi alkot6sok:

t$a?E.rf,,.o K
jogcime:
.9. e.o.a,.. ...Velsd

BEIH1€[/. .s:vdr.:
.

a szerzds ideje,

v6dett gyiijtem6ny:

.

Aune*Ssv..(V.U4.
a

szerz,*sideje,

jogcime:

LQlaan.
......

...m..r

..... db

megnevez6s

Ht

er*h

.....

^
mesnevezes ..5.......
ou

UAISd

... mesnevez6s A......aa
..$Cng dhrJ.Atu ...l;t..v.El=F.I
ualslP4/s
a szerzes ideje, j ogcime:
PAleosr EA aerAroaoar{
AF{AGYAts t,rAtVl l{e1r uy'.s lb*ruZa

PAaAArqo"LA uA{

b)

riuTAae

,l Dfi ,

,

VAsAAds

gyfljtem6ny:

Ato-i-r

kbw
x.J.t

va wx.. ...RSd. ..r

a szerzlsideje, jogcime

db

megnevez6s

db

..........rno&..,.r/e.'salae/s

a szerzes ideje, jogcime

.H.r.d..r EH$...

megnevez6s

:

tlo/.4

.

I/.AI9dEr*n,k..*../O..m

3e

BRzrt:.rN.tJ .$ . . . r{Ro. r.)
.

2)

i.*D.
megnevez6s

't"

a szerzes ideje, jogcime:

g, Aucrol At*qr:etrtrL A tA)BbA p0cPlsaAp
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4.

Egyeb, darabonk6nt vagy keszletenk6nt (gyiijtem6nyenk6nt) a mindenkori k6pviselcii
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 6rt6kri ing6s6g:

a)

me

a szerzls ideje,

b)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzls ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzls ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vary egy6b befektet6s (r6szv6ny, kow6ny,
r6szjegy, kincst6Uegy, vagyonje W, nary 6rtekti biztosit6s stb.):

megnevezes: ........ALIAH 4pnd
ndv6rtek, biztosit6si osszeg:

nev

sitisi

osszeg:

megnevez6s

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

n6vert6k, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

n6vert6k, biztosit6si osszeg:

,..QOO,..

coo

9

6.

Ft

Takar6kbetetben elhelyezett megtakarit6s

Ft

7.

A mindenkori kepviselcii alapdij hathavi osszeget meghalado k6szp1nz:

3..,96..,.

Ft

8.

mindenkori k6pviselcii alapdij hathavi osszeget meghalad6
p enzint€,zeti szaml akovete I e s v a gy m6s, szerzodes al apj 6n fenn 6 I I o pen zkov ete I 6 s :

a)

penzintbzeti szdmlakovetel6s:

Az osszess6g6ben

forintban
dev izitb an ( fori

b)

a

A
n

I

6,

o

tert6ken )

m6s szerzod6s alapjin fenn6llo p6nzkoveteles osszege:

Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rt6kti vagyont6rgyak,

ha azok

kepvisel6i alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
me

megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

egyiittes 6rt6ke

a

mindenkori

-10

III
Tartozfsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni tkoztartozits cim6n,
valamint a p0nzint6zettel vagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fennf

116 ta

rt ozisait

(ad6, vdm, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
Ft

2,

P6nzintezettelszembeni

l, kolcson stb.):
Ft

3.

Mag6nszemelyekkelszembenitartoz6s
Ft

IV
Egy6b ktizlenddk
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B)
"I

r6sz*

OV T NE LE MNY

I

LATK OZAT

(az orszirggytilesi k6pviselo javadalmazisin kivtili adokoteles jovedelmek)

l.

Foglatko zdsa:

....fJ. J.IJJ.,S Lrep7-.Qpr.1...

Munkahelye: ...L1.!
S

lS

H.=Q.-..2

* .(

l.T.€ p 5kN.e.K. i........ klhLt!..a, !. 2

ztinete lteti -e fogl alko zirsirt:

lgen
nem

Foglalko zirsibol szarmazo havi adokoteles (brutto) jovedelme: .lA.-1S....;1OO........ Ft

)

l.

pontban

irt foglalkozisiln kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge,

les j ovedelme

a)A

amelybtil

szirmazik:

ys6g megnevez|se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapulo

ktart6si kotelezetts6g al6 eso tev6kenysegek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b

d) A jovedelem (brutt6) osszege

' Csak az orszaggytilesi kepvisel6 tolti ki!

, eseti vagy idciszakos):

Ft

-12

a) A tev6kenyseg megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezetts6g al6 esci tev6kenysegek):

c) A j

em rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressegri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem

tt6) osszege

Ft

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapulo titoktart6si

lezetts6g al6 esri tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egy6b rendszere

eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege

Ft
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C) r6sz
G AZD ASACT BNNrcTTLTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasigi tirsasrlgban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Sz6khelye

G azdasitgi t6rsas6g formdj a

4.

6rdekel ts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulaj
6. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya

%

Itseg jelenlegi ar6nya:

o/o

7. Nyeresegbol valo re
8. A

gazdas6gi t6rsas6gban VI

%
It

tiszts6ge

II.
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasilg formija

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

erdekeltseg jelenlegr arinya

7. Nyeres6gbol valo r6szesed6se:

8. A

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsege

Itaglktiltag stb.):

aranya:

%

%

-14

III
I

G azdasitgi t6rsas6g neve

2.S

ye

form6ja:

3

4. Azerdekel

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rde

kel etkez6sekori ariny a

%

6. A tulajdoni

6rdekeltseg

jel

o/o

gi arinya

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se
8.

A

%

gazdashgi t6rsas6gban viselt tis

IV.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

5. A tulajdoni 6rdekeltseg keletkezesekori arimya
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya

7. Nyeres6gbol valo r6szesed6se
8.

A

tag stb.):

r6szv6nyes, bt. eset6n

gazdasigi t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

o/
/o

%

%

-15

v
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

Sz6khelye

3.

t6rsas6g formdja

4. Az

Its6g

formija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni

g keletkez6sekori aranya

6rdekel

elenlegi arimya

7. Nyeres6gb6l val6
8.

A

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

%

o/o

%

gazdasigi t6rsas6gban viselt

2. Szekhelye

3, Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n

ltaglktiltag stb.)

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori arinya
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegr aranya

7. Nyeres6gbol valo r6szesed6se:
8.

A

gazdasigi t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

%

%
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D) r6sz-

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orsz6ggyiil6st6l, sajit pirtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijrlnak ell6tfs6hoz sziiks6ges vagy azzal szoros
iisszefiigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes haszn{latba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban:

a

/t

W/r
)o

tr

2ra

l-{

9olf

)c ft
2o tX
Ao,t*

)o

lAu:udP-ac-tr
p4rNO

!-A. TLoo D/6 ,

/S3.

,SrM uLrya

Vo/,
2n

A juttat6s 6rt6ke

A juttat6s megnevezdse

A juttatds ideje

)o/t

juttatis)

rY

)otk
)ort

lPtloue .SS 37Gt\
LEry)t,o ?Hruapto

lJCTEfrrz LSLO'-

tgl_lOt /O a}t lJLfrAD

uoTE&(xa
r:qaetfAt5
,.ruLT(TUr.J(.c lo

L*tr

uAcrS xe;ea46

Povre2

AA"IS hV- f-l6e U
IEoqHAsepe{ps
\ PHO u

E -( czt G.rg

\r L\ \.aA\z-r-tlA

oCC

otr

hx 33o

a? '- LttL

ST( cV

fooR

supgeg

S

" Csak az orszilggl,rilesi kepvisel6 tolti ki!

T

2U9-. coc^T

W
/oS,oco. TT

2L{2= c>m

hL,.LLt"o +T-Ti5

ut,d c..lV e-Elzt Lf t

HeGrl.tAOA

Wzffifutil

,XO, 8sa q

otr

No1EBA

DA{_
LATIT\JDE SQ&O

T

^h.9"Eo

T

aooo

tr

-17
E) r6sz.
,

KIMUTATAS
az or sziggyii l6si k6pvis el6 n ek k6pvisel6 i me gb izatilsival

ajfnd6kair6l

6s az e

aj6ndekoz6s ideje

ti

s

szefii gg6s

b

e

n kap ott

nyilatkozat D) pontja ali nem tartozil ingyenes juttatisair6l
(a tovibbiakban: ajind6k)

Az ajimd6k megnevez6se

Az ajind6k erteke

\

\
\
\

*

Csak az orszaggyiil6si k6pvisel6 ttrlti ki!
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovfbbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gtzdasdgi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s thmogat6sokr6l (a
tovibbiakban: timogatis)
A t6mogat6s
jogosulda

A t6mogat6s
megszerz6senek

A t6mogat6s
megszerz6senek

jogcime, m6dja

idtipontja

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

ny0jto

celja

6rteke

*,l(rF

Kelt: ....2G89*.

3QLQ... eu .......0.{.,.... h6 ......tp,.... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos hhztartisban elti hinas-lelettiirsam,

valamint a velem kozos hdztartilsban 6lo gyermeke(i)m,

nyi I atko zatt$l nyrl atkozatait

*

[,'1rW
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a kepviselci al6ir6sa

,f

Csak az orszAggyil6si k6pviseki tolti ki!

