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Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
o rs

zdg gt lil ds i kdpv is el 6 szdm

d

ro

A nyilatkozatot ado szemdlye

I

.

A nyilatkozatot ad6 *:

orsz6ggytil esi kdpvi selo
b)

az orszitggytildsi kepvisel6vel krizds hriztartdsban

6l<i hrirzas- vagy 6lettdrs

(a tov6bbiakban : h6zas-l6lett6rs)
c)

az ors zitggytilesi kepvisel6vel kozos lrdztartdtsban dl6 g]i ermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.
3.
4.

Az

orszdggytildsi k6pvisel6

Ahazas-/llettiirs

A gyermek

neve: ..D8,.O.t4*....L&fo).

neve: ..........OR,.4.#$.t)E-....t+.Y.e:o....OEA:[A.......

neve:

...O.#U...S9.9*4.....|J.S*$9.2J4.."..'..
..
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A) rdsz

VAGYONI NYII,ATKO 7,4'T
I.
Ingatlanok

*

1..

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
..........

b)

..,..Wr. . . .[ ll.y. . . . . . . . . . . ..

o

..

Azingatlan tertilefiragys6ga: ....... A.0.6.l!.. m,.?..............

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidUl6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

irga (rragy a

mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):

az 6ptilet alaptertilete:

.tfr.k6..H.n"',.L..... ....A.6...."*,........,............oo...........

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tri.rsashiz, szovetkezetihin, miiernl6k, miihely,
[izlet, mtiterem, rendelti, gardzs, b6nyatelek

0 A nyilatkoz6

stb. ) :

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

u t-.ALdOc.NJo3

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A
.t

'

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

{ ASzu. a m.r.

tA. .uEkE}=l

..

kezdete): l:FS^eL.Udfgf-....4.3.38,....

..,F.uGm eLY .. ... 2ao.4..

Az,irrgatlan-nyilviurtarta.si adatokkal nregegy"ezoen kell kitolteni

!
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)
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keltilet is)
..........Q.E{ar.x'EEN ......

b)

Azingatlan tertiletnagysaga:

Xtn .0t*,:......

....-.

c)

Muvelesi

d)

Az dpiilet f5 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. iidtil6, gazdasiigi 6ptilet stb.),

irga (vag,v a mtiveles alol

az dptilet alaptertilete
....

e)

kivett tertilet elnevezdse):

:

tad M.7*....... A*a. 1.*.

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, ttirsashiz, szdvetkezetihiz. m(teml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendelti, garizs, bdnyatelek stb.):

St?.D*d.D. t .

....

.H.d.Z;.

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

0 A nyilatkoz6 jogtrllilsa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6, haszon6lvez5,
b6rl6 stb.):
.......

.:lJ.l.l-4,.1P9.\J95.

.........

.,

. . . ... ..

g)

I(oztis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrldke

h)

A s[e rzesjogcime, ideje (a jogvis

\

zony kezdete):

-[ELF.U:

..

.V:EIJ*!=-.

.9.L,,

...

^3
3.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lak6hdz, tidill6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

irga (vagy a

miiveles alol kivett tertilet elnevezdse)

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hirz, t6rsaslin, szovetkezeti h6z. mtieml6k. rntihely,
tizlet. mtlterem, rendelci. garhzs. biinyatelek stb.):

0

; ;il;

*o

j:*o^:^:^:^;

;;";;'.

;r;, ;;

b6rl6 stb.):
s)

Krizds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mefteke:

h)

A

sze rzesj ogcf rl1e,

id*.ie (a j ogviszonY kezdete)

;;;,0, t u,,,,ar6,

haszon dtvezo,

4

4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mrivelesi

d)

Az dptlet f5 rendeltet6s szerinti jellege (laklhilz, iidtilo, gazdas6gi dptilet stb.),

irga (vagy a mtivel6s

..... .....

..........

al6l kivett tenilet elnevezdse)

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsashi,z, szovetkezetihdz. mrieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem. rendel6, garilzs, brlnyatelek stb.):

0 A nyilatkozl jogillitsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
g)

K6zos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mdrtdke

h)

A szefzesjogcime, ideje (a jogviszony kezdete)

5

a)

A teleptl6s neve, ahol az rngatlan fekszik (Btrdapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan ter[letnagyse,-qa:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dprilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hriz, {idtil6. gazdasigi dptilet stb.).

irga

(ragy

e)

.....

.....

mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

a

az dptilet alaptertilete

..

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsash 62, szovetkezeti hilz, miieml6k. miihely,
tizlet. mtiterem, rendel6, garivs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz(t jogirllitsa (tulaidonos, 6lland6,

illetve tart6s haszniil6.

berlo stb.):

g)

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke:

h)

A szerzis jr'rgcfme. ideje (a jogviszony- kezdete):

..

lraszon6lvezo,

5

6.
a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagysiga

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiz, tidill6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

aga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet elnevez6se)

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hdz, tdrsashdz, szovetkezetihiu., mtiemldk, mtihely,
tizlet, nttiterem, rendel6. gardzs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogillilsa
bdrl6 stb.)r

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznhl6, haszondlvezS,

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

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mert6ke:

h)

Aszerz€,sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

..

7.

a)

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

b)

Az ingatlan

c)

Muvelesi

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasiigi dpiilet stb.),
az epijlet al apteriil ete :

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di h6z, t6rsash 62, szovetkezeti hin. rnrieml6k. mtihely,

tertiletnagys6ga:

irga (vagy a

.....

miiveles alol kivett tertilet elnevezdse)

tizlet. mtiterem, rendel6. garhzs, biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitllirsa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszniil6. haszondlvez6,
. . ..
.. ..
berl6 stb.): . ..
.

g)
h

)

Kozos tulaidon esetdn a tulaidoni h6nyad rnerteke: .........

A

sze

rzdsjogcirne, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II
Nrgy 6rt6kti ingosrigok
1.

G6pj{rmtivek:

a)

szemelygipkocsi:

.....

..

a szerzes ideje,

jogcinte:....

tfpus

........

tipus

a szerzes ideje. jogcfnle:.

tipus

a szerzes ideje, jogcfme

b)

tehergdpj 6rmti, autobusz:

tipus

a szerzes ideje, iogcfme:.....

tfpus

a szerzds ideje. jogcime:

tipus
a szerz€s ideje, j ogcfme:

c)

t(pus

motorkerdkphr:
a szel'zes ideje, jogcime:.....

tipus

a szerzes idej

e. j ogcfrne: ... .

tfpus
a sze rz.is ideje, jogcirne: ...

l
2.

Yizi vagy l6gi jiinnii:

a) jellege:
tipusa:

.

.

a szerzes ideje, jogcime:

b)

jellege
t(pusa:
a szerzes ideje, iogcime:

3.
a)

V6dett miialkotfs, v6dett gytiitem6ny:
egyedi alkotdsok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnerrez6s

db

. megnevezds

db

megnerrezds

db

megnevezes

db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

glujtemenY:

a szerzes ideje, jogcfnte:

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerzes ideje, jogcfrne

-8-

4.

Egy6b. darabonkdnt vagy k6szletenkdnt (gyrijtem6nyenkdnt) a mindenkori kclpvisel6i
alapdij hathavi tisszegdt meghalad6 6rtdkii ing6sdg:

a)

megnevezds:

a szerzes idej e, j ogcfme:

b)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

megnevezds:

a szerz€,s ideje. jogcime:

d)

..

.i.g2;dgc#x*;.
.A,x rJxn* .L.t .v.drla--.

.

.A3.3 9.

megnevez6s:

a szerzi,s ideje, jogcime:

e)

megngvezds:

......

o.

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (rdszvdny, ktitv6ny,
r€sqegy, kincstdrjegy, vagyonjegy, nagy 6rtdkti biztositds stb.):

megnet ezds:

..

ndveftdk, biztosftasi osszeg

megnevez6s:

nevdrtek, biztositasi <lsszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztositasi Osszeg:

megnevezds:
ndvertdk.' biztositasi dsszeg:

lnegngvgzgs: ..........

.....,

nevdrtek, biztosftasi Osszeg:

9

6.

Ft

Takardkbetetben elltelyezett tnegtakarftas:

Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghalad6 keszp€nz:
Ft

8.

Az rjsszess{gdben a mindenkori kepvisel6i alapdii hathavi dsszegdt meghalad6
pdnzintlzeti szrimlak<ivetel6s vagy m6s, szerztidds alapjrin fenn6ll6 p6nzkcivetelds

a)

penztntezeti sz6mlakoveteles

forintbanr

...

...A1.,.ffi .gJ.

devtzaban (forint6rteken)

b)

:

: ... 5.?-:%6 s*

m6s szerzodes alapjS,n fennAll6 pinzkovetelis cisszege:
'23,OCO

9.

IVI6s, jelent6sebb 6rtekii vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rtdke
kdpvisel6i alapdij hathavi 6ssze g6t meghaladj a :

megnevezds:
megtlevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
rnegnevezds:

megnevezis:
rnegnevezds:

Irt

..9,..................

a

mindenkori

l0

III
Ta rtozfrsok

rovatban kerjtil< felttintetni a ktiztartozhs cfm6n,
^
valamint a p lnzinttzettel vagy mag{nszcm6l-vekkel szemben
esetlegesen f enn rill6 ta rtoz'isait
E,bben

1.

Koztartoz6s (ado, r,am, illetdk, tb-jarulek

stb.):

.....

.Ft.

2.

Penzi ntezettel szembeni tartozits (hitel, kolcsdn stb.):

Irt

3.

Magdnszemilyekkel szemlreni tartozas:

..

.Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

- ll

-

B) r6sz.
JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orczdggynl6si kepvisel6 javadalmazdsiln kivtili ad6kdteles jtivedehnek)

l.

F

oglalkoz6sa:

Munkahelye: .......
S

ztinete I teti-e fo g[ al koz6s6t

rgen

:

nem
F

oglalkozas6b6l szitrtnaz6 havi adokoteles (brutti,) jovedelme:

,.

2. Az 1. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tev6kenysdge,

,......... Ft

amelyb<il

ad6ktiteles j 0vedelme szixmazik:

a) A tev6kenys6g megnevez6se:

..I,o.NJ vI.SZAISS.Z=#S..

b) A kifizet6 szern6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi k6telezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

rl*

l/dgdosasdC*ffi

Ad,#isu,+l,N:/

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egy€b rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

ESF-Il

d) A jovedelem (brutto) oss zege: .. . .h.O.A..e.-....

" Csak az arszaggyiilesi kepvisel6 tolti ki!

Ft

t2

a) A tevdkenyseg nlegllevezise:

b) A kifizet6 szenrilye
(kir,6ve

a

jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kdtelezettsdgal6 es6 tevdkertys6gek):

c) Ajdvedelem rendszeressege (havi, egy6b rendszeress6gri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege.

Ft

a) A tevdkenysdg rnegnevezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a j ogszab6lyon alapul6 titoktart6si kritelezetts €g al6 es6 tevdkenysdgek)

:

c) Airivedelem rendszeressdge (havi. egyeb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A.idvedelem (brutto) osszege

Ft
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C) r6sz
G AZDASAGI Eru)EKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdas{gi tdrsas:igban fennill6 tiszts6ge vasy 6rdel<elts6ge:

r.
1. Gazdasdgi t6rsas6g neve:

2. Szdkhelye:

..

3. Gazdasdgi tarsasdg fonnaj

4. Az

.

a; ..

6rdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkezdsekori ardnya:...

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi

%

ardnya:

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:
8. A

gazdas6gi tdrsasigban viselt tisztsdge:

rI.
1. Gazdasdgi t6rsasdg neve:

2. Szdkhelye:

3. Gazdas'itgi tarsas6g fonnaj a:,.....

4.

Azdrdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnves, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezisekori aranya:

%

6. A tulajcloni drdekeltsdg

.ielenlegi ardnya:

%

'7. Nyeresdgbol rral6 rdsz.esedese: .... .......

%

8. A gaz.dasagi

t6rsasagban viselt tiszts,Sge:

l4

II I.

l.

Gaz.dasagi tiirsasag neve:

..

2. Sz,ikhelye:

3. Gazdasitgi tdrsasdg fonnaja:..

4. Az

6rdekelts6g formiija (tulajdonos, reszv6nyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori arenya: ...

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arurya:

o/
/o

7

o/
/o

. Nyeresegbol valo rdszeseddse: . .....

8.

A

gazdas6gi tdrsas6gban viselt tisztsege:

rv.
1. Gazdasirgi tarsas6g neve:

2. Szdkhelye:
3. Gazdasigi t6rsas6g fonnaj a:.....

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag

5. A tulajdoni drdekeltsdg kel etkezesekori ardnya:
6. A tulajdoni
1

drdekeltseg jelenlegi arinya:

. Nyeresdgb6l va16 rdszesedese:

8.

A

%

.........

gazdasagi tdrsas6gban viselt tisztsige:

%

..r.. ....

o/o

stb.):

l5

v
l.

Gazdasdgi telrsaszig neve

2. Szekhelye:

...

3. Gazdasitgi tdrsas6g forrndj

a: .....

4. Az 6rdekeltsdg formija (tulajdonos,

rdszv6nyes. bt. esetdn beltag/kultag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezesekori
6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresigbol valo rdszesedese.
8.

A gazdas6gi

tar sasdgbatr

arimya:.....

%

%

arfurya:

o/
/tt

....

viselt tisztsdge

vr.
1. Gazdasagi t6rsasag neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi tirsasdg lorm6j a:...

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (ulajdonos,

5. A tulaidoni drdekeltseg

keletkezdsekori arinya:

6. A tulaidoni erdekeltseg jelenlegi
7

r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.)

. Nyeresegbol valo rdszesedese:

aranya:

.

8. A gazdashgi tdrsasdgban viselt tisztsdge:

..

o/
/o

oh

lrh
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D) r6sz*

KIMUTATAS
prirtj:itril vag"v
k6pvisel6csoportj rit6l, illetv e a ttirr6nyhoz6i munli{t t{nr o gatri alapitvinyt6l
kapott, a li6pvisel6 munkijinak ell6t{sihoz sziil<s6ges vary azzal szoros
dsszcfiigg6sben I6v6 juttat{sokr6l 6s ingencs hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatris)
az orszdggyiil6si kdpvisel6nek az Orszdgg.y-iil6stdl, sajrit

A juttat6s ideie

A juttatirs 6rt6ke

A iuttatis megnevezdse

iiLEM

Fr1,JY

t.ltt C:>

ACr yf,l.61-y A

lrrru+lSHA52[J

rltgl

raF-to6-p5t(]

c

5tr{ u-{\'o-lyA

Tr,AS

Hccr.trEtEror)
I^,1.8

\PHoU X GA G'6
LEruoUC TFtIPI3AD
L

?otg.

?ofi
2-o lcJ'

sqo trqrTT p

Lott--Lt p

TA,s (G,

L4o,8sL \

ug,

(4.1b)

uo'-{ Purr L6"lb)
c-gr Pn zn\2Ji
[,(r'

aarb AuZ;L

'' Csak az orsz.aggytilesi kepvisel6

tolti ki!

t

UIUCs

Ti-sK n

V

DL( 3r)J

)6.@c-I
LL+,2&ga-

/35q

l1
E) rdsz*

KIi\{UTATAS
az orszitggiil6si k6pvisel6nek kdpvisel6i megbizat{siival iisszeftigg6sben l<apott
ajind6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja akl ncm tartoz6 ingl''enes juttat{sair6l
(a tovr{bbiakban: ajind6k)

Az ajand ekozits ideie

Az

aj

6ndik nreglteve z€se

" Csak az. arsz.iiggl,iilesi kepvisel6 tolti ki!

Az ai6ndek erteke

t8

F) rcsz

KIMUTATAS
lrirrrrilyen tevdkenys6ge, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekltez ftiz6dii eg-v6b
jogosultsfga alapjfn, tovribbri e nyilatkozat C) pontj{ban megieliilt gazdas{gi
t{rsasaig(ok)nak juttatott {llami, illetve eurripai uni6s tf,mogatdsokr6l (a
tovf bbiakban : t{mogat{s)
A tamogat6s

A t6mogat6st

A tdmogat6s

megszerzdsdnek

megsz erzesenek
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