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sz. me lleklete alauiSn

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilotkozcrt
orszd ggy iil dsi kdpviselff s zdm dra

A nyilatkozatot ado szem6lye

I

.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsz6ggyrilesi kdpviselo

b)

az orczdggytlldsi kepviselovel kcizos hirnartdsban elo hdzas- vag-y ilettdrs
(a tov6bbiakban : hdzas- I elett6rs)

c)

az orszdggyrllesi kepviselovel kdzos hir*artisban dlo gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyernrek)

2.

Az orszitugytildsi kdpviselo neve:

3

A h6zas-lilettars

4

A gyermek neve:

M o /ra.

Mo/ro'n frn

neve:
.
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A) resz

VAGYONI NYII-,ATKO7-AT

I
Ingatlanok''

1.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fii rendeltetes szerinti jellege (lakohin, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az ep:U,let alapteriilete: n t I

t) X/ Lcru Ll

6ga (r,agy a

/00tu,2

mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

f,a L"-ha'Z

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hhz, tarsash6z, szdvetkezeti h6z, mtiemldk, muhely,
[izlet, muterem, rendelo ,r}arizs, bdnyatelek stb.):

lart
0 A nyilatkozo
bcrlo stb.):

jog6ll6sa (tulajdonos, dllando. illetve tart6s haszndlo, haszonelvezo,

lr/" h.ot

g)

Kozos

h)

A szerz€,s jogcime, ideie

tula.f

at L a' z

don esetdn a tulajdoni hdnyad mertike
(a

jogviszony kezdete):

Vc'f.

''

I

IooZ

Ar. irrgatlan-nyilvairrtartasi adatol<kal nregegl'ezoen

kell kitolteni!
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2.

a)

A teleptile s neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidtilo, gazdasdgi eprilet stb.),

az in-{atlan fekszik (Budapesten kertilet

Xl k

:

7
e)

3c

6ga (vag,v a mriveles alol

az dptilet alaptertilete

u-Ll

IS )

u-,L

kivett teri.ilet elnevezdse):

bc,; /ra'//;

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hdz,tdrsashiz, szdvetkezetihi,z. mitemlek, mrihely,
tizlet. mtiterem, rendel6., garazs, biinyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,
bdrlo stb.):

u /" Au?os
g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad merl6ke:

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):
vc /
2oo
3

a)

A teleptiles neve, ahol az rn gatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi

d)

Az eptilet fo rendeltetes szerintijellege (lakoh6z, tidiilo, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, tirsashdz, szovetkezetihdz. rntiemldk. mtiltely,

dga (vagy a mtivelds

(Budapesten kertilet is)

al6l kivett tertilet elnevezise):

tizlet. mtiterem, rendelo. -{ar6zs. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogttllasa (tulajdonos. dllando.

illetve tartos haszn6lo,

bdrlo stb.):

g)

Kciz(is tulajdon eseten a tulajdoni hainyad tnerteke:

h) A szerzes jogcinte, ideie (a jogviszony kezdete):

haszoudlvezo,

4

4

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekVzik (Budapesten kertilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtivelesi 6ga (ragy a muvelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasiryi eptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsash6z, szovetkezeti haz. rnriemldk, mrihely,

0

tizlet, muterem. rendelo , garazs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos,6llando.

illewe tart5s haszn6lo, haszonllvezo,

bdrlci stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rndrtdke:

h) A szerzd,s jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):
5

a)

A telepiiles neve, ahol az

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

IVltivel6si 6ga (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az eptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh5z, tidiilo. gazdas6gi epiilet stb.).
az eptrlet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsashdz, szovetkezeti h6z, mtiemldk. mtihely,

fekszik (Budapesten kertilet is):

tizlet. rntiterem, rendelo, gxitzs, bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogfrll6sa

(tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo. ltaszonelvezo,

berl6 stb.):

g)

K(jz(ls tulajdon eseten a tula.jdoni h6nyad rnirteke: ..........

h) A szerzes.f ogcime.

ideje

(a

jogviszony- kezdc-te)

5

6.

a)

A teleptiles neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi dga (vagy a muvelds al6l kivett teriilet elnevezese):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerirti jellege (lakohaz, tidfilo, gazdashgi eprilet stb.),
az dptilet alaptertilete

e)

erz

ingatlan fekszik

udapesten kertilet is):

:

ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, tdrsashaz- szovetkezeti hin, mriernldk, mtihely.

Az

izlet, nrfiterem, rendel6 .

gardzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogitlldsa (tulajdonos, 6llando, illefve tart6s haszndlo, haszonelvezo,
birlo stb.): ........

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke

h) A szerz€,s jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptil6s treve, ahol az tngatl

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi iga (vagy a mtivelis al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dpulet fd rendeltet6s szerinti jellege (lakohin, tidtilo, gazdasigi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete

e)

Az

fekszik (Budapesten kertilet is):

:

ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashdz, szovetke zeti

hin, rntiemldk. rntihely,

tizlet, mtiterem, rendelo. gar6zs. bilnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitlldsa (tulajdonos. 6llando.

illetve tartos haszn6lo.

bdrlo stb.):

g)

Kozds tulaidon esetdn a tulaidoni h6nyad tnerteke: ....

h)

A

szerzes

jogcfrne, ideje (a jogviszony kezdete):

haszoudlvez6,

6

II
Nagy 6rt6kti ing6sfgok
1.

Gdpj{rnriivek:

a)

szemilygipkocsi

lrV

a szerzes ideje, jogcinre

/r

uQn

tfpus

2o,l] vr'J.l
t.

tfpus

a szerzds ideje. jogcinre

tfpus
a szerzes ideje, jogcfme

b)

tehergdpj 6nnti, aut6busz

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme

tfpus

a szerzes ideje. jogcfme

tfpus

a szerzds ideje, jogcirne

c)

motorkerdkpdr:
rt

tipus

szcrzis ide-ie, .iogcfmc:

titr'rus

a szerzd,s idej e, j ogcime

tfpus

a sz,erz.es ideje, jogcirne

l

2.

Yiz.i Y:rg)' I6gi

a)

jellege:

jrirmii:

c

tipusa:

a sz,erzes ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:
a szerz,ls ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

lnegnevezes

db

megnerrez6s

db

mcgnevezis

db

megnerrezds

db

megnevez6s

db

a szerzes ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerz€,s ideje, jogcirne:

b)

gXdjtemeny:

Q
a szerzes ideje, jogcinre

a s'zerz€s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfrne:

8

4.

Ilgydb. darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gytijtemdnl'enkdnt) a nrindenkori kdpvisel6i
alapdfi hathavi osszegit nreghal ado erteku ingtisig:

a)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme

b)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

c)

rnegnevez6s:

a szerzds ideje. jogcirne:

d)

megnevezds:

a szerzis ideje, jogcime:

e)

megnevezes:

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakar:itds vagy egydb befektetds (reszvdny, kotv6ny,
r6szjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy drtdkti biztositds stb.):

megnevezds:

(e rtl4n c/(
ttktt'//,;

ndvdrtdk,bizto sft6si dsszeg

megnevezds:

?

nevdrtek, biztosit6si cisszeg:

megnevezds:

nevertek, biztosit6si osszeg:

megnevezds

ndvertek, biztositdsi osszeg:

rnegnevezds:

nivdrtdk, biztosft6si osszeg:

/u h

L
Ut L b,//t

d
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6.

fakardkbetdtben elhelyezett rnestakarftels

Z 424 6z

Ft

Ft

7.

A rnindenkori k6pviselcii alapdij hathavi

osszeg6t meghalado kdszpdnz:

4JC cttr

Ft

8.

Az dsszessegdben a mindenkori kdpviseloi alapdii hathavi osszegdt meghalado
p6nzintdzeti szam lakcivetelds vagy mds, szerzod€,s alapjan fenndll6 p6nzkovetelds:

a)

pdrrzintizeti szamlalidveteles:

forintban
deviz6ban (fori ntdrteken)

b)

:

m6:s szerzodes alapjan

fennill6 pinzkovetelis

cisszege:

I;t

9

.

IVI6s, j elent6sebb drtekri vagyontdrgyak, ha azok egytittes dr:tdke
kepviseloi alapdii hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:

megnevezis:
nregnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:

megnet ezds:
megnevezds:
rnegnevez6s:

a

mindenkori

-

l0

III.
Tartoz:isok
Ebben a rovatban kdrjtil< felttintetni a kiiztartoziis cim6n,
valamint a p6nzint6zettel vagy rnag{nszcm6lyekkel szembcn
esetlegesen fenn{ll6 tartozfsait

1.

Koztartozds (ado, v6m, illetdk. tb-jirulek stb.)
Fr.

2.

Penzintdzettelszembeni tartozits (hitel, kolcsdn stb.):

/ *,//

3.

,

Ft

Magdnszem6lyekkel szembeni tartozzis

Ft

Iv.
Egy6b ktizlend6k

d

-

1t

B) r6sz*
I OVTN ELE,NI N YI LAT KOZAT
(az orszaggy'til6si kepviselo iavadalmazfsin kiviili adokciteles jdvedehnek)

1.

F-oglalko zdsa:

Munkahelye:
S

ztinetelteti-e

{b

glalko z'irsht:

rgen

neln
Ir o gl

alko zdsdb ol szar'tnaz6

h

avi

ado kote

Ie

s

2. Az . pontban frt foglalko zisin kfr,tili.
1

(brutto) j ove del m e

valamennyi olyan tevdkenysdge, amelybol

ad6kotel es j ovedel me szirmazik:

a) A tevdkenysig megnevez6se: .....

b) A kifizeto szern6lye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg alii eso tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi,

d) A jovedelem (brutto) osszege

'

Csak az. arsz.agg.yii

les

i kepvi

se

I

ti to lt i ki

I

Ft

eg-v"db

rendszeressdgii, eseti vagy idoszakos):

Fr
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a) A tevdkenyseg nlegnevezise

b) A kit'izet6 szentelye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktartirsi kotelezettseg al6 eso ter,dketrysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egydb rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege

F't

a) A tevdkenysig megnevezise

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezetts6g

a16 es6

tevekenysdgek):

c) A iovcdelem rendszeressdge (havi. eg,veb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A.jovedelem (brutto)

cissze-ue

Ft

- t3
C) r6sz
G AZD ASACI ERDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasigi t:irsasigban fenni116 tiszts6ge l'agy 6rrlel<elts6gc:

I
l.

C.)azdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasfgi t6rsas6g fonn6ja:

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, reszvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag

5. A tulajdoni irdekeltsig
6. A tulajdoni

o/
/t)

o/
/o

drdekeltsdg jelenlegi aritnya

7. Nyeres6gbSl val6
8. A

keletkez6sekori ar'6nya

stb.):

o/
/o

rdszeseddse

gazdas6gi t6rsasdgban viselt tisztsdge

rI.

l. Gazdasdgi t6rsas6g neve:

/

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi t6rsasdg fonndja

4. Az erdekeltsdg fcrrm6ja (tulajdonos, reszv6n-ves, bt. eseten beltag/kiiltag

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezisekori

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi ardnya

7. Nyeresdgbol valo

rdszesedese

tl. A gazdasagi tirsastigban

viselt tisztsigc

ardnya:

o/
/o

oi
/o

%

stb.):

-t4
III.
l.

Gaz.dasdrgi trlrsasdg ncve

2. Szekhelyc:

3. Gazdasigi tdrsasdg fonndja

4. Az irdekeltsig fbrnrdja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. esetin beltag/ktiltag

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkez6sekori arzlnva

%

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi arimya

o/
/o

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:.
8.

A gazdasdgi

stb.):

tarsas6gban viselt tisztsdge: .....

rv.
l.

Gazdas6gi tarsasdg neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltsdg form6.f

a (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori

ardnya

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

%

7. Nyeresigbol valo

%

reszesedese:

8. A gazdasdgi tdrsasiigban viselt tisztsige:

-

t5

V
I.

Gazdasdgi tarsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltseg formdja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. eseten beltag/kUltag

5. A tulajdoni drdekeltsig

keletkez6sekori a#mya

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi ariinya:
7. Nyeresigbol
tl.

A

stb.)

o/
/o

o/
/o

o/
/l)

va15 rdszeseddse

gazdasdgi tarsas6gban viselt tisztsdge

VI

l. Gazdasdgi tdrsasdg neve
2. Szdkhelye

3. Gazdasiigi trirsasirg furmdja

4. Az drdekeltseg formrija (tulajdonos,

5. A tulaidoni irdckeltseg

r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

keletkezdsekori artmya

o/
/o

6. A tula.jdoni irdekeltsdg jelenlegi arfnya

o/o

7. Nyeresegbol valo reszeseddse:

,r/o

8.

A

gazdasirgi t6rsas6gban viselt tisztsdge

-

16

D) r6sz-

KIMUTATAS
az arszirgg"lrildsi kdpvisclcinel< zrz Ot'szrigiaJ-til6st6l, saj{t pf rtj{t6l vagykdpvis el6csoportj {t61, illetv e a tti rry6n1,h oz6i nr unliit trim o ga t6 ala pitvf nyt6l
kapott, a l<6pvisel6 munkfjrinak ellitfs{hoz sztil<s6ges vag,v tzzal szoros
tisszcftigg6sben I6v6 juttatrisokr6l 6s ingy-encs haszndlatba adott dolgohr6l
(a tovrlbbiakban : juttatrls)

A juttatiis ideie

uolt. 0f . o8
)0ttr. os . 08

lott . (0.?o
2AW.12.07.
2O

r8 . 17.o]

.

A iuttatis megnevezdse

A juttatis 6rteke

/(/'tlool D'// /";LL

/l-f , foor-

/f/,oec x
T"Ln ,flo loo
/-o^rnu l,f/o hrhr

2Vo. (f,2,-

I clo /rh,

2qC Srot 40. 060/-

L,*rnu

2o tt

. Q-a7,

Psu, CJI

2ott.

n, o?.

C^s,h k72;g ryon/l'

200.

tz.ol

So*t,

hott. lo.o4
2o

ttr

Co/. x2

Jf

/l.o /o/ron^o'/o/

/r-/" /orr,'/o /

. lo. 64

216. qf,d t -

fu. 640,/tf ?J- 3 tDrtzhoT /t'(t'r'n /

/rqo/.L'(4b// r,l'/
T-rr^thq

/

az.orszaggytilesi kepviselo tolti ki!

n

?rtt"/

kq4{J'u-/i'il
/

--

'(sirk

u3

Qou oL-

,lt. f 0/r-

-11
E) r6sz.

KI]\{UTATAS
az orsz'iggyiil6si k6pviseliinek kdpviseliii megbizat{s{val tisszeftigg6sben kapott
aj{nd6kair6l 6s az e nl,ilatkozat D) pontja al:i nem tartozd ingl''enes juttatisair6l
(a tovibbiahban: ajrind6k)

Az ajtndekozas

idei e

Az ajinddk megnevezdse

/
/

I
\

' Csak at. crszigg.ytilctsi

kdpvisel6 tolti ki!

Az ajinddk

6rtdke

-
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F) resz

KIMUTATAS
birrrrilyen tevdkenys6ge, in96 \,agJ- ingatlan tulajdona, illetve ezekltcz ftizodd eg"v6b
jogosultsf ga alapjf n, tovrlbbf e nyilatkoz'at C) pontjiban nregjeliilt gazdas{gi
t{rsasig(ok)nah juttatott rlllami, illetve eur6pai uni6s t{rnogat:lsokr6l (a
tovf bbialiban : trimo gatrls)

A tdmogatds

A tArnogatds

A tdmogat6s

A t6mogat6st

A t6mogatiis

A td.mogatiis

jogosulda

megszerzdsinek
jogcfme, modia

megszerzds6nek

nyrijto

cdlja

drtdke

idopontj a

-/
//
-/

(

:f

Kelt

r)

C-{

,)/

20 2o

**

ev

0/ .... ho

,2(.

nap

Jelen rryilatkozathoz csatoltam a velem kozos hiutart|sban elo hAzas-lelettdrsarn,

a /ro',

4no/uo Br//ndJ/

valamint a velem kozos hdztartisban clo gyermeke(i)rn.

tYo/ro'. A'b,
nyi I atk o zalifil ny

1l

H,/o'-

atkozatai t*.

a

Csal.. az

orsziiggl.'iilisi ltcpvisclti t0lti ki!

kepviselo aldirdsa

