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Vagyon-, jdvedelent- ds gazdostigi drdekeltsdgi nyilatkozat
o rs

zd g gt

iil is i kdpv is el 6 s zdm dr a

A nyilatkozatot ado szem6lye

1.

A nyilatkozatot ad6 *

a)

orszaggltlesi kdpviselo

b)

az orszirggytildsi kepvisel6vel k<izcis hiiztartiisban
(a tovdbbiakban: h6zas-l6lett6rs)

c)

az orszaggyulesi kepviselovel kdzos h6ztart6sban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

\

2.

Az orsziiggytllesi kepviselo neve

3.

A

4.

A gyermek neve:

hA'zas-lel etteirs neve

*Csak a sa-iat

szemel..',.-ere

vottatkoz6 adatokat tdltse ki!

--/

616 h6zas-

lil{r

vagy 6lettdrs

es13/4
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKO7,AT

I
Ingatlanok

,t:

1.

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

a)

3u;n

l.

/0 :.'.T..

(.
('

b)

Azingatlan terriletnagysdgal .....

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fii rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasrigi dptilet stb.),

6ga (vagy a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, t6rsashhz, szovetkezetihiu, mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel 6,

gar 6zs, b6nyate

lek

stb. ) :

7nR-sftsrr4e

f) A nyilatkozl jogilllirsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,
bdrl6 stb.):

g)

-Y/LA4r';+ots

Kcizos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad mdrteke:

..

h) A szerzts jogcime, icleje (a jogviszony kezdete): .......fWI'n?A{.9::...Jg*({.

r

Ar,irrgatlan-nyilvdurtartasi adatokkal rrtegegy"ezoen kell kitolteni

!

-32.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

.3qzfr.rct w,
b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Muvelesi aga (vary a muveles alol kivett tenilet elnevezese):

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6haz. tidtil6, gazdasdgi 6prilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, t6rsashdz, szdvetkezetihiu. mtieml6k, miihely,
tizlet, mtitercm, rendel6, garhzs, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogillisa (tulajdonos, 6lland6, illefve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

-fr[HDcpCe
g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mertdke:

h)

A szerzdsjogcime, ideje (a jogviszony kezdete)

4V{sudTaL

Js'/
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

73u(

5q t*l

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidiil6, gazdas6gi dpiilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi h6z, t6rsashiiz, sz<ivetkezetihin. rntieml6k. rntihely,

irga (vagl,' a mtivelds

alol kivett tertilet elnevezise):

tzlet. mtiterem, rendel<i. garins. brinyatelek

tO.ri/LrOS
Ay'Z

illewe^tnr!6s haszn6l6. haszon6lvez6,
0 A nyilatkoz6 jogdllitsa (tulaidonos. rilland6.. .TUL,ft,}I>q<z:,5
b6rl6 stb.):

g)

Kciz<is tulajdon eset6n a

h)

A

szerz6s

jogcime, ideie

tulajdoni hanyad mertdke:
(a

jogviszony kezdete):

....AA:.L.'{ft: . ..?nt.
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4.

a)

A teleptilds neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten keriilet is)

sc?R:.r>
lt.-

+,

{

b)

Az ingatlan teruletnagysaga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6piilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, Udtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

irga (vagy a muveles al61

kivett tertilet elnevez6se)

JEte7fletl

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsashiz, szrivetkezetihin, mtiemldk, mrihely,
tizlet, mtiterem. rendel6, garias, banyatelek stb.)

r)

*,il',|15:::

:

l:::'3 l':lil::::"'u""&,.*H,igt :i:::lo T:T*:

g)

Kdz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rtdke:

h)

A szerzd,sjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

...

RAkvd?TL /qqh

5.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kertilet is):

Vqr>fra=r^7 t/,

sk

c\

(

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

IVIuveldsi 6ga (ragy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az dptilet fd rendeltetds szerintijellege (lak6h|z, tid[l6. gazdas6gi dpiilet stb.).
az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalridi hdz, tdrsashaz,szovetkezetihin, miiemldk. mtihely,
tizlet. mtiterem. rendel<l, gardzs, bd.nyatelek
"-^

0 A nyilatkozo.io96llasa

stb.): r -"".,._TA?_rJ

H,4Z
haszonelrrezo,

(tularidonos,6llando,

berlo stb.)

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad mdrtdke:

h)

A szerzis jogcfme. ideje (a jogviszony kezdete):

l/z
tr{>/+br/e-FeL 2o /8
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6.

a)

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

.... *f6€-c--aace
T&e \-

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

((trq msJ*12 u)dr+?,
.(.

d)

G4?D/^94br

Gf7'<

tLr

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hi.a, iidtil6, gazdasigi 6piilet stb.),
az 6ptlet alaptertilete:
q^-

pa,U.!,ru{e 8f

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, tuirsashAz, szovetkezetihiz, mrieml6k, mrihely,
U.z7et,

miiterem, rendel6, gardzs. b6nyatelek

stb. ) :

?'(4*
f) A nyilatkozti

jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s
-fLiL-/4 ?t>O/'-):)g'
b6rl6 stb.): ...

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mertdke

h)

A szerzesjogcfme, ideje

(a

haszn

il6, haszonelve26,

/Q
/
o D:rzL,Rg J>/8

jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptiles neve, ahol az rngatlan fbkszik (Budapesten

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

N{uveldsi irga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet

d)

Az 6ptilet fd rendeltetes szerinti jellege
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

izlet. mtiterem,

0 A nyilatkozo

rendelo.,

jogallasa

)

tidtilo, gazdasdgi eptilet stb.),

t6rsashdz, szovetkezet i hhz, tntiemldk. mtihely,
stb.):

s. 6llando. illefve tartos

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulaidon

h) A szerzesjogcfrile

a

is)

tulaidoni hanyad rnertike:

, ideje (a jogviszony kezdete):

haszn elre. haszondlv ezo,

6

II.
N"gy ert6kti ing6sigol<
1. G6pjdrmtivck:

a)

tfpus

szemdlygipkocsi: ...........
a szerzes idej e, i ogc fnte.

...

..

tfpus
a szerzes ideje. jogcfme:

..

tipus
a szerz€,s ideje, jogcime:

b)

tehergdpj6nnu, aut6busz: .............

.

o...... o. tipus

a szerzds ideje, iogcfrne:.....

tipus

a szerzes idej

e, j ogcf me

tipus
a szerzls idej e, j ogcf rne:

c)

....

tfpus

motorkerdkp6r:
a szerzds ideje, jogcfme:

..

tfpus
a szerzds ideje.

j
. tipus

a szerzes ideje, jogcime:....

7

2.

Yizi Yag)' I6gi j:innti:

a)

jellcgc:

tipusa: .

.....

a szerzes idej e, j ogcime: . ...

b)

jellege
tf

pusa: .

.....

a szerzes ideje,

3.
a)

j

V6dett mtialkotds, v6dett gytiitem6ny:
egyedi alkotdsok:
db

a szerzes ideje, iogcime:
megnevezds

.... db

megnerrezds

db

megnevezis

db

megnevezes

db

megnevezds

db

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme

b)

gyujteminy:

a szerz€s ideje, jogcinre:

a szerzes idej

a

ideje. jogcftne

-84.

Egy6b. darabonkdnt vagy kdszletenkent (gytijtenrinyenk6nt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdii hathavi osszegdt meghalad<i drtdkti ing6sdg:

a)

nrcgncvezds:

a szerzes ideje, jogcinte

b)

megnevezds:

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

a szerzes ideje, jogcime:

c)

megnevezds: ........

a szerz€,s ideje. jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzes ideje,

e)
a

5.

ideje, jogcime:

hlrtdkpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egy6b befektet6s (rdsz;v6ny, ktitvdny,
r6szj egy, kincstrlrjegy, vagyonj egy, nagy 6rt6kii biztositds stb-) :

megnerrezds: .....................

TetE{cpl

/

?;-?{)

ndvdrtdk, biztositasi osszeg:

megnevez6s:

nevirtek. biztositdsi

megnevezds:

cisszeg:

-|85*

.....

nevdrtdk, biztositasi osszeg:

nlegnevezds:

{./g..Ler:.c.1...

.....

nevertdk., biztositasi Osszeg:

rnegnevezes:

rrdvirtek , biztosftdsi osszeg

-3-o ;...7{..!{[,.:.....

re:* .
c3 ?flQ{g, :
Mff W€reEt
.3G132,ft.
..iY4

(

...

?cTf
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6.

Takardl<betdtben elhelyezetl rnegtakaritirs:

Ft

..

F't

7.

A rnindenkori kdpvisel6i alapdfj hathavi tisszegdt meghalad6 kdszp€.nz;
Ft

aaaaaaaaaaoa..

8.

Az risszessdgdben

a)

penzint€zeti sz6mlak6veteles

mindenkori k€pviselcSi alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
pdnzintdzeti szdmlakcivetel6s vagy m6s, szerz6d6s alapjrln fenn6ll6 pdnzkcivetel6s:
a

forintban

:

#$+)

{.7.r...:..

deviz6ban (forintdrteken): ..........

b)

m6s szerzodis alapjan fenn6ll6 pinzkdvetelds 6sszege:
Ft

9.

IVI6s, jelent6sebb ertekti vagyontargyak, ha
kepviseloi alapdij hathavi osszeget

megnevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes.
megngvezes:

egyUttes

drtike a mindenkori
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III.
Ta rtozf,sok

Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a l<ozttrtoz{s cfm6n,
valamint a p6nzin tilzettel vagy maginszern6l-vekkel szemben
esetlegesen f ennall6 tartoz:isait

1.

Koztartozas (ad6, vdm, illet6k, tb-j6rul6k sttr.):
.Fr.

2.

Pdnzi ntezettel szernbeni tarto zirs (hitel,

stb.):

.... Ft

3.

szemtreni tartoz6s:

Ft

IV.
Egy6b ktizlenddk

ll
B)
JOV EDE,LENI

resz*
N Y I LAT

KO ZAT

(az orczAggynlisi kipviselo iavadalmazdsdn kf vtili ad6k6teles itivedehnek)

1.

Foglalkozdsa:........

S

ztinetel teti-e fo glalkozasat

:

rgen

nefit
Fogl alkozasabol sz6nn az6 havi ad6k6teles

2. Az 1. pontban irt foglalkoz6sSn

i6vedelme

valamennyi olyan tevekenysege, amelyb6l

adokoteles jOvedelme szarmazik:

a) A tevdkenyseg

b) A kifizeto
(kivdve a j

c)

alapulo titoktart6si kdtelezettseg al6 eso tevekenysegek):

lem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gri, eseti vagy id6szakos):

d) A jOvedelem (brutto) osszege

" Csak az orsz.aggyritesi kepvisel6 tolti kil

F't

Ft

l2

a) A tevekeny'seg nregltevezise

b) A kifi z.eto szentely*e
(kiveve

a

jogszabdlyon alapulo titoktarteisi kotelezettseg ala escl

c) A jovedelem rendszeressege (havi,

d) A j6vedelem (brutto) osszege:

egy"eb

eseti vagy idoszakos)

Ft

a) A tevekenyseg

b) A kifizeto
(kiveve a j

alapulo titoktarlasi kot elezettsdg al6 eso tevekenysdgek)

:

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi. eg,vdb rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A.jovedelem (brutto) osszege:

Ft

l3
C) r6sz
G AZDAS AG
Ga zdas{gi

I ERD E,KELTSEGI NYILATK OZAT

tiirsasdghan fennill6 tiszts6ge vagy 6t'del<elts6ge:

r.

t.

(iazctasdgi tarsas6g neve:

2. s z6kherye

:

...

..

.....

....

...

.... .. .. ..

D..1..

7C2.r:{.:.

3-e. ntsX 7...8

yM-fu

... .(:...

f,. .....

6tr(

3. Gazdasirgi tdrsas6g forrn6ja:

4.

W

(!:/,!

Azdrdekeltsdg fornriija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

+

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori arinya:

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresdgbol val6
8. A

({,6t-

ardnya:

rdszeseddset ........

..o....rK.

e(

%

%
%

gazdas6gi t6.rsas6gban viselt tiszts6gel ....

Ir.
1. Gazdasagi tarsas6g neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdasttgi tarsas6g formaja:..

4. Az irdekeltseg

bt. eseten beltaglkriltag stb.):

lormdrja (tulajdonos,

5. A tulajdoni erdekeltseg

6. A tulajdoni rirdekcl

ardny a: ..

.ielenlegi aranya

7.

l.{ yeresegbol

ll.

A gazdasdgi tdrsasagban viselt tisztscge:

/

riszesede.se: .......

%

%

%

l4

III
I

. Gaz.dasagi tdrsasag ncve:

2. Szekhelye:

..

3. Gazdasitgi tdrsasag form 6ia:....

4. Az,drdekeltsdg fbrmdja (tulajdonos,

reszvdnyes. bt. eseten be

stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezesekori arAnya:

Yo

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ar6trya:

%

7. Nyeresegbol valo rdszeseddse:.
8.

A

o/
/o

..

gazdasfgi t6rsasdgban viselt

IV
1. Gazdas6gi t6rsasag neve: ......

2. Szdkhelye:

3. Gazdasflgi

4. Az

5.A

a:

form aia (tula.idonos, rdszvenyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

drdekeltseg kel etkezesekori aranya:

tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ardnya:
'l

. Nyeresigb6l

8.

A

val6 rdszesedese: .........

gazdas6gi t6rsasdgban viselt tisztsdge:

%

%

o/o

l5

V

I.

Gazdasdgi tarsasag neve:

2. Szekhelye

3. Gazdasirgi tarsas6g forrnaj a:.......

4. Az erdekeltseg formdja (tulajdonos,

reszvenyes. bt. eseten

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori

arfunya:......

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenle-ei ard.nya:

A

%

%

o/
/o

7. Nyeresdgb6l valo rdszeseddse
8.

stb.):

gazdasagi t6rsas6gban viselt

vr.
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi

4. Az

5.A

Ibrmdja:

g formaja (tulajdonos, rdszvenyes, bt. eseten beltaglki.iltag stb.):

irdeke I tsig kel etkezesekori ar itny-a

tulaidoni irdekeltseg jelenlegi aranya:

7.

Nyeresegbol val6 riszeseddse:

8.

A

gazdasitgi tirsasdgban viselt tisztsege:

:

%

o/o

%

t6

D) resz*

KIMUTATAS
sajrit pIrtjritril vag.v
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munl<6t tdnrogat6 alapftv:inyt6l
kapott, a li6pvisel6 munk{jdnak cllirt:isihoz sziiksdges vag.v azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ingy"enes haszn{latba adott dolgokr6l
'az orsr.iggy-iil6si krlpvisel6nek az Orsz{gg.v-til6stdl,

(a tovibbiakban:

A juttat6s ideie

Jotf
/.rd
J- /t

Jot{

A juttatirs erteke

A juttatds megnevezese

Wu"!, /8

juttatfs)

L/Jf r

EY51/c

/$ (. {c)(

P*zu>q
t?ftqEx 6/, ca

l&,?4c,

tcS?uaK*
: (k'zrnf,
ntq1A6,Ynt ,uAW?+
(
rbonr D[,1 LAT
65fP,r;etJ ruYCr-tr$ot 16rtq

Gc,:d ,fr(sLdL"/e-

C+?A<, rPJnQ742-)db

)

QV+4

s€^,?cc,- / rt4

Jr,t{
345
^/q.{n, Id6
"?r({ 6l$D;px,
J" /{ G2hp (a$r&,q2 -34t, ///. /o2,- ( "k
-THrfr/74>
Jcl{ /E:pi12
/A oc), -/rfJ
J{L
LflJ-/{ VeD)y PYayZ ai
/,cf,;n
I

!*8

J46SATT,-GALAV?

Jc/f

frCqS K.,/GQ

45.

h4J lo, To4

L({
,1r/q Muac

€4-C{7Q3x15

Jc/8: SrPr (ohffirV'r+
' Csak a7. arsz.aggyfilesi

kepvi.selo tOlti ki!

h{q3,

3dL

t1
E) r'6sz*

KTN{T]TATAS
az orsz{ggyiil6si k6pviseliinek k6pvisel6i mcgbizat{silval iisszeftigg6sben kapott
ajrind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al:i nem tartozd ingyenes juttat{sair6l
(a tovibbial<ban : ajind6k)

Az

Az ajand ekozirs ideje

aj

Az

6ndek nregllevezise

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

.

/

Csak az. orsz.aggyfilesi kepviseld tolti ki!

ai

andek ertdke

l8

F; r'esz
KII\{UTA-TAS
lrirnril.ven tevdl<enysdge, ingri va5y- ingatlan tulajdona, illetve ezeklrcz ftiz6dd eg.v6b
jogosults:iga alapjfn, tovirbbi e nyilatl<ozat C) pontjiban mcgjeliilt gazdasdgi
t{rsas{g(ok)nah juttatott fllami, illetve eurripai uni6s t{rnogat6sokr6l (a
tovf bbialiban : t{mogatis)
A tarnogatas

A tdmogatas

megszerzes6nek

megsz erze,serlek

iogcfme, m6dia

id6pontia

A tamogat6s
jogosulda

*:F

Kelt

3:

Jelen nyi la tkozathoz

,?",?_

c

sato

I

A t6mogat6st
nyujto

A

tamogatds
celj a

>li

6v

F*.fun0 #:...

nap

tam a vel em kozd s hiiztartd sban el6 hinas- 16l ett6rsatn,

ezy'pg 7ur+valamint a velem kozos hdzlarl6sban

ilo gyermeke(i)tn.

.*

nyl

aa!aaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaotataaa

a

*

Csak az c)rszirggl"tilisi ltdpviscl6 ttrlti kil

kepviselo alairdsa

A tamogatas
ertike

