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I. torvinv 1. sz. rnelleklete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi eirdekeltsdgi nyilatkoztrt
orszdggy iil ds i kdpvis el 6 s zdmd rn

A nyil atkozatot ado szem6lye

1

.

A nyilatkozatot ad6 *:

D?,IroLuA\Z de,Je s

a)

orsz6ggyrilisi kdpvisel6

b)

az orczdggytildsi kepviselovel kdzos hdztartiisban elo h6zas- vagy elettiirs
(a tov6bbi akban : hazas- I elett6rs)

c)

az orszdggytilesi kdpviselovel kozds hirnartdsban dlo gyennek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszaggytilesi kdpvisel6 neve:

3

A hdzas-ldlettars neve

4

A gyermek neve:

*Csak a sa-ltit szenril-vcre voltatkoz6 adatokat tdltsc ki!

2 .Hoe\rA\P- +blJe
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOT,AT
T

Ingatlanok"

1.

a)

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

5rc64D

{4

t.'l

2__

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, iidtil6, gazdas6gi dptilet stb.),

6ga (vagy a rntivel6s

az dptilet alaptertilete

e)

alol kivett tenilet elnevezdse):

:

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hdz,.tarsashdz,.szcivetkezeti hiz, mtiemlek, mtihely,
tizlet, muterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,6llando.

illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Ktizds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrteke

h) A szerz€,s jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

U€f€L I rqg6

I
'

Ar,irrgatlan-nyilvdrrtartasi adatokkal rtregegl"ezoen kell kitolteni!

/1
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)

a)

A teleptiles ncve, ahol az in-{artlan fekszik (Budapesten kertilet is)

tr)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Muvelesi

d)

Az dpiilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidtilo, gazd

6ga (vagy a mriveles alol

az 6pi.ilet alapterillete

e)

kivett tertilet elnevezdse):

eptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csakidi haz, tarsashiz,

haz^ rntie m I ek, mrihe ly.

rizlet. mtiterem, rendel o, garins, b6rtyatelek stb.)

0 A nyilatkozo jogttlldsa (tulajdonos,

illeNe tart6s haszndlo, haszondlvezo,

bd116 stb.):

g)

mdrtdke:

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni

h) A szerzes jogcime,

ideje (, jo

kezdete):

3

a)

A teleptilds neve, ahol

b) Az rngatlan tertil

c)

Mrivelesi

d)

Az dptilet
az

ep:J,l

e) Azi

6ga (

gatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

iga:
a mtivelds al6l

kivett tertilet elnevezise)

rcndeltetes szerinti jellege (lakoh{2, tidtilo, gazdasdgi eptilet stb.),
lapteri.ilete:

atlan jogi jellege (csalddihdz, tdrsashdz, szovetkezeti h6z. rntiemldk. rn[ihely,

rntiterenr, rendel6. -ear6zs. binyatelek stb.):

0

A

g)

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hirnyad rnerteke:

nyilatkozo .logdllSsa (tulajdonos. allando. illefve tart6s haszn6lo. haszoudlvezo,
berlo stb.)

h) A szerzis iogcfnre, ide.ie (a jogviszony

kezdete)

4

4

a)

A teleptiles neve, ahol

b)

Az rngatlan tertiletnagysdga:

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett ter{ilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohaz, tidfilo,
az dptilet alaptertilete

e)

zrz

in-{atlan fekszik (Budapesten kertilet is)

eptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashdz,

i hin. rnriemldk, mfihely,

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

f) A nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos, 6ll

illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hin

h) A szerz6,s j ogcime, idej e (a j ogvi

m6rteke
kezdete):

5

a)

A teleptilds neve, ahol az

b)

Az ingatlan ter[il

c)

Nftiveldsi 6ga (

d)

rendeltetes szerinti jellege (lakohdz. ricltilo. gazdasagi dpiilet stb.).
Az dpril
az eptll alaptertilete:

e)

fekszik (Budapesten kertilet is):

a rnrivelds alol

lnga tlan jogi jellege (csaladi

kivett teriilet elnevezese):

hiz. tarsasl'tiz, szovetkezeti

haz. mtiemldk. rn(rhely,

et, lntiterem, rendelci, garazs, b6nyatelek stb.):

A nyilatkoz6 jogirllisa (tulajdonos, aillar-rdo, illetve tartos haszndlo. haszonelvezo,
bdrl6 stb.):

g)

Kcizds tulajdon eseten a tulajdoni hanyad m6rteke

h) A szerzes.it'rgcime.

ideje

(a

jogviszony' kezdc-te):

5

6

a)

A teleptil6s neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagysitga

c)

Muvelesi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6haz. iidiilo,
az dptilet alaptertilete

e)

Az

arz

ingatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is)

et stb.),

:

ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashdz,

haz, miemlek, mrihely.

tizlet, nniterem. rendelo . gardzs^ b6nyatelek stb.):

f) A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6,

tart6s haszn6l6, haszouelvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad

h)

A

szeru(s jogcime, ideje (a jogviszotTy

)

7

a)

A teleptil6s neve, ahol az rflga

b)

Az ingatlan tertiletnagy

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet fo ren

dga (vag,v a

az dptilet al

e)

0A

l6s alol kivett tertilet elnevez6se):

s szerinti jellege (lakoh6z.

tidiilo, gazdas6gi eptilet stb.),

lete

jogi jellege (csaladi haz, tdrsashdz, szovetkezeti hiz, rniemldk. mt'rhely,

Az inga
tizlet.

f'ekszik (Budapesten kenilet is):

terenr, rendelo. gardzs. b6nyatelek stb.):

yilatkozo jo96llasa (tulajdonos. 6llando. illetve tartos haszniil6. haszottelvezo,
lo stb.)

Kcizos tulaidon eseten a tulajdoni hdtryad tnerteke

)

A szerzd,sjogcirne, id".ie (a jogviszony kezdete):

..

I

6

IT.

Nrgy 6rt6kri ing6sigok
t. G6pj{rmiivck:

a)

€zc€)es GruZ Quc--

szemilygipkocsi
a szerz6,s ideje, jogcf nre

JotS

ulr
a szerz€,s ideje.

jogcfnre:

20

)

tfpus

u lzrPcl

ff h
u,e[€

tfpus

L
tfpus

a szerz6,s idej e, j ogcfrne

b)

tehergdpj 6nnti., aut6busz

tfpus

a szerzd,s ideje, iogcime

tfpus

a szerzds ideje. jogcfme:

tipus

a szerzds ideje, jo

c)

tipus

motorkerdkpdr:
A SZCTZCS

e,

jogcime

tfpus
szerzes idej e. j ogcirne

tfpus
a szcrze's ideje, jogcirnc:..

l

2.

Yizi vAg)' I6gi jrinnii:

a)

jelle-ee:
tfpusa:

a

b)

sz-,erz(,s

ideje, jogcime

jellege:
tfpusa:
a szerz,ls ideje, jogcime

3.
a)

V6dett mtialkotis, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkotdsok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevcze

db

a szerz€,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfrne:

b)

gy.ujtemeny:
s

a szerz€,s ideje,

A S'ZETZCS

a

e,

megnerrezis

db

lnegnevezes

db

jogcime:

ideje, jogcirne:

8

4.

Ilgyeb. darabonkdnt vagy keszletenkettt (g"vtijtemdnvenkin t) a mindenkori kcipv tse
alapdfl hathavi osszegit meghalado drtekti ing6s6g:

a)

megnevezds:

a szerz6,s ideie, jogcime:

b)

megnevezis:

a szerzds icleje, jo-ecime:

c)

megnevezds:

a szerz€,s ideje. jogcfrne:

d)

megnevezds:

a szerzds ideje, jog.

e)
a

5.

lTle

s ideje,

jogcime:

Iirtikpapfrban elhelyezett megtakarft6s vagy egydb

(reszvdny, kdw6ny,

rdszjegy, kincstnrjegy, r,agyonj egy, llagy ertdkti biztos(t6s
megnevezds:

ndvertdk, biztositisi osszeg:

megnevezis
nevdrtek. biztositdsi tlsszeg:

megnevezds:

nevirtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

ndvertek, biztosi

6sszeg:

rnegneve

biztosftdsi osszeg:

I

9

6.

l-akardkbetetben elhelyezett megtakaritis

Ft

Ft

7.

A rnindenkori kepvisel6i alapdfi hathavi

ciss.zeget meghalad6 kdszpdnz:

tltt-ut o
I

;

Ft

-8.

Az dsszessegeben a mindenkori kepviseloi alapdii hathavi dsszegdt meghalado
pdnzintdzeti szilmlakovetelds vagy m6s, szerzodes alapjin fenndlldr pdnzkci

a)

penzintezeti szdmlalioveteles:

forintban
deviz6ban (forintertdken):

b)

.

nris szerz6dds alapjin fenndll6 pinzkoveteles

cissze

Irt

9.

IVl6s, jelent6sebb irtekti
kepviseloi alapdij hathavi osszeg

megnevez6s:
megtrerrezds:

nregnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
me
megn
CZCS

ak, ha azok egytittes drtdke a
adj a:

rnindenkori

-

l0
I TI.

Tartozf sok
E,bbcn a rovatban k6rjiil< feltiintetni a ktiztal'toz{s cfmrin,

valamint a p6nzint6zettel vagy maginszcmdlyekkel szenrben
esetlegesen f'enn{116 tartozf sait

1.

Koztartoziis (ado, \,6m, illetdk. tb-jdrulek stb.
.Fr.

2.

Pinzintdzettel szembeni tartozits (hitel, kolcsdn stb.):

-\

3.

I ,A

Lr\2ruq
Ft

MagAnszemdlyekkel szembeni tartozis:
.Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

-n
B) r6sz*
J

OVED E,LENI

N

YI LAT K OZAT

(az or szaggyrildsi kepvisel 6 i avadalmazis6.n

1

.

kfvtili adokdtel es j ovede hn

Foglalko zdsa

Munkahelye
S

ztinete I teti-e fb gl alko zirsittl

rgen
nelTl

F-oglalkozitsihol szutnazo havi adokoteles (brutto)

2. Az 1. pontban irt foglalkoztsan

kfviili,

j

me

emyi olyan tevdkenysdge, amelybol

ad6k<ltel es j ovedel me szftrmazik:

a) A tevdkenyseg megnevezdse:

b) A kifizeto szerndlye
(kivdve a jogszabdlyon ala

c) A jovedel

d)

"

'ovedelem

6 titoktart6si kotelezeftseg alii eso tevdkenysegek):

ege (havi, eg-vib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

(brutto) osszege

Csak az. <>rst.igg.yiilctsi kepvisel6 tolti ki!

Ft

Fr

-12

a) A tevdkenysdg megnevezise

b) A kifizeto szemilye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktartAsi kotelezettseg

alzi eso t

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egy'ib rendszeress6gti, e

d) A jovedelem (brutt6) osszege

gek):

vagy r doszakos):

Ft

a) A tevikenysdg megnevezdse

b) A kifizeto szemdlye
(kir,6ve a jogszab6lyon alapul

c) A jovcdelem

d)Aj

toktart6si kdtelezetts6g al6 eso ter,dkenysigek):

zeressdge (havi. eg,veb rendszeress6gri. eseti vagy idos zakos):

elem (brutto) dsszege

Ft

-
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C) rcsz
G AZD ASACT ERDEKELTSEGI NYTLATKOZAT

Gazdasigi trirsasf gban fennill6 tiszts6ge f itg),' 6rdel<elts6gc:

I
l.

2€GroTu?-t2r]uS

Gazdasigi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

Shoo

Gf

Sctrac^, I reoZsn+hd\o^{8

(TT

3. Gazdasdgi t6rsasdg forrn6ja:

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdongs, rdszvdn.ves. bt. eseten beltag/ktiltag

fc

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkez6sekori artnya:

50

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi ardnya
7. Nyeresdgbol val6
8. A

32

SO

reszesedese:

stb.):

o/
/o

o/
/o
0/
/o

gazdas6gi tdrsas6gban viselt tisztsdge

II.
1. Gazdasfgi t6rsasirg neve:

2. Szel<helye:

3. Gazdasdgi t6rsas6g forrn6ja:

4. Az drdekeltsdg formaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni drdekeltsdg
6. A tulajdoni

7. N
tt. A

es, bt. eseten beltag/kriltag stb.):

ezisekori ardnya

g.ielenlegi arinya

I val6 reszesedese: ...
tdrsasdgban viselt tisztsegc

%

o/
/o

%

-14

III.
l. Gaz.das6gi

tdrsasdg ncve

2. Szekhelye

3. Gaz.dasdgi tdrsasdg fonndia

4.

Az,

irdekeltsig fbrm6ja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt.

beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltseg keletkezesekori arirn

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

%
o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 r6szesed6se:
8. A gazdasigi talsas6gbzur viselt ti

6ge:

rv.
l.

Gazdas6gi tarsasdg neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi

4.

oflnal a:

Azdrdekeltsd

5. A tulaj

6.A

form6jar (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

drdekeltseg keletkez6sekori ardnya

doni drdekeltseg jelenlegi ar6nya

%

%

yeresigb6l val6 reszesedese

7.

A

gazdas6gi tdrsas6gban viselt

o/
/o

tisztsige:

....

-

l5

v
l. Gaztlas6gi tarsaseig neve
2. Szikhelye

3. Gazdas6gi tdrsas6g forrnaja

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, reszvdnyes. bt. esetdn

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni irdekeltsig

ar6nya

jelenle_ui ardnya

A gazdasdgi tarsas6gban viselt

l.

Gazdasdgi tiirsasdg neve

o/
/o

o/
/o

o/
/t)

7. Nveresigbol valo rdszeseddse
8.

tag stb.):

tisztsdge

2. Szclkhelye

3. Gazdas6gi tirsasirg form6

4.

Azerdekeltsdg form a (tulajdonos, riszvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni
6. A tulaj
7

ti.

eltsdg keletkezdsekori ardn-v-a: .....

irdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

egbol val6 rdszesedise:

o/
/o

o/
/o

.th

gazdasilgi ldrsasdgban viselt tisztsdge

I

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az arsz'iggytildsi li6pvisckineli az Orszrigg.rtil6stdl, saj:it

p:irtjft6l

vag,v

k6pvisel6csoportj{t61, illctve a tiin'6nyhoz6i ntunk{t timogat6 alapftvrlnyttil
kapott, a k6pviseki munkij:inak ell:itrls{hoz sziil<s6ges vag-v 'azzal szoros
iisszefiiggdsben l6vri juttatfsokr6l 6s ingy"enes hasznflatba atlott dolgokr6l
(a tovrlhbiakban : juttatrls)

A juttatds megnevezdse

A juttatris ideje

2otg

2ol8
2c18,

Jol8.

DJe+I,AN7AC/4I2TY
l2DD,At+mS2-^'Al

az. orsT.agg.,viilesi

LAT

L$(.4\t\+Sqpa\e-+rT

ffip

7

' Csnk

+

kepviseI6 tolti ki!

l?iloxg

x^

A juttatirs 6rtdke

Toeue\of

Q,*€P.r roT

lle6nffffi\b2dr et-+K

i6lo'e|ru1

ggeerru'i-

Ue6*t'Pllb2dtt-dIPA<
friP-r:Crcf {reLtNi-

ffi#q

27c.8r2, Tt

-tl
E) r6sz-

KIMUTATAS
az orsz'iggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat{s{val iisszeftiggdsben
aj{nd6kair6l 6s az e nvilatkozat D) pontja ali nem tartozi ingl'enes .jut
(a tov{bbialiban: aj{nd6k)

Az ajinddk

Az ajindekozits ideje

/

/

' Csak at. orst.iggyiilesi kepvisel6 tolti ki!

sairtil

o,^,/"u drtdke

megnevezdse

/

7

tt

-

l8

F) rcsz
KIMT]TATAS

birmil.ven tevtil<en1,stige, in96 vag_y* ingatlan tulajdona, illetve ezeliltez fiizldii eg-l etl
jogosults{ga alapjfn, tovdbbri e nt,ilatl'ozat C) pontj{ban megierliilt gazdasrlgi
t{rsasig(ok)nal< juttatott rlllami, illetve europai uni6s t{mogat{sokr6l (a
tov:ibbial<ban : tim o gat{s)
A td.mogat6s

A tarnogatds

A tdmogatds

A t6mogat6st

jogosulda

megszerzesinek
.jogcfme, m6dja

megszerzdsenek

nyujto

S

celja

€rtdke

idoporrtja

*:i<:F

Kelt:

So?eryJ

^20

6v Al .

h6

..!.1

.,

nap

Jelen nyilatkozalhoz csatoltam a velem kozos hintart|sban dlo hlzas-lelettarsatn,

)Z.S/l.tOr.: tSi,#^,
valamint a velem kozos hizlarlitsban dlo gyermeke(i)rn.

nyi I atko zattfi/ ny il at kozatai t*

kepviselo aldirdsa

Csali az urszirggl.'iilisi kdpvisclo t(tlti ki!

A t6mogat6s

