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Az OrszAggyiildsrol sz6l6 201 2. dvi XXXVI. lorvdny I . melliklete alapjdn

Vogyon-, jdvedelem- ds gazdosrigi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyiildsi

kipvisel6 szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemilye

l.

A nl,ilatkozatot ad6: or.s:tig1g.r'tilisi

a)
b)

orsz6ggyi.ilisi kdpv iselo
az orszriggyiildsi

kiptitl6

kipviselovel kdzOs hiiztartrisban 6lo hiizas- vagy ilettiirs (a

tov6bbiakban : hiizas-/dlettrirs)

c)

az

orsziiggyfldsi kipviselovel k6zds haztanesban dlo gyermek (a tovribbiakban:

gyermek)
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Az orszriggytif isi kipviseki nev e:
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A hiizas-/dlettdrs neve:

4

A gyermek(ei) neve: -
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illapot id6ponAa: 2020.12.31. l6vehagyva: 2021.O1.29. NyomtaNa: 2021.01.29.
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A) rdsz

VA(;YONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok
I

a)

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

b)

Az ingatlan teru letnagysega:

c)

Miivcldsi 6ga (vagy a mllvelcs al6l kivctt terlilet elnevczise):

d)

Az dpulet ff rendeltetdse szerintijellege (lak6hriz, Udillo, gazdasdgi dptilet stb.), az
6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hdz. tiirsashiiz. szOvetkezeti hriz, miiemlik, m(hely,
iizlet, mrjterem, rendelo, gariizs, brinyatelek stb.):

t)

A nyilatkoz6 jo96lkisa (tulajdonos. rilland6, illetve tart6s haszniil6, haszonilvezti, birlci
srb. ):

I
h)

K6zds tulajdon esetin a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

----

A szerzds jogcime. ideje (ajogviszony kezdete): -----

Az ingatlan-nyilv6ntandsi adatokkal megegyez6en kcll kitblteni!
vagyoniSllapot iddpontja: 2020.12.31. )6vbhagyva: 2021.01.29. NyomtaNa: 2021.01,29.
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II
Nagy

6rti'kii ing6srlgok

l. G6pj6rmfivek:
-Ford Mondao

a) szemdlygipkocsi:
a

szeats ideje, jogcime:

201 tl.

tipus

vtrcl

b) tehergipjrirmti, aut6busz:

t

ipus

a szerzis ideje, jogcime:

c) motorkerikpiir:

tfpus

a szerzds ideje, jogcime:

2.

Yizi vrgy l6gi

a)

jellege:

jirmii:

tfpusa:
a szerzis ideje, jogcime:

3. V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:

nregnevezise

db

megnevezdse

db

a szerzis ideje, jogcime

b) gyiijtemdny:

a szerzds ideie.

{

jogcime:

----

Egyib, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gytijtemdnykdnt) az OrszAggyilfsrol sz6l6
2012.6vi XXXVI. torvdny 104. d (l) bekezddse szerinti k6pviseloi tiszteletdii hathavi
6sszegit meghalado irtikii in96srig:
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a) megnevezds:
a szerzes ideje, jogcfme:

5

Ertikpapfrban elhelyezett megtakaritiis vagy egyib befektet6s (rdszviny. k0tvdny,
r6sz-j egy, k ncstrirje gy, vagyonj egy, nagy drtikii b iztos f ttis, stb. ) :
i

megnevezds:

niv6rtdk, biztositiisi 6sszeg:

6.

Takardkbetitben elhelyezett megtakarit:ls:

7

Az Orsz6ggyii ldsrol sz6l6 2012. ivi XXXVI. tijrvdny I 04. { ( I ) bekezdise szerinti
kepviseloi tiszteletdfj hathavi 6sszegdt meghalad6 keszptnz'. 66790U) Ft

tt.

Az iisszessdgdben az Orsz:iggy[ildsrol sz6l6 2012. tvi XXXVI. ttirvdny I 04. $ ( I )
bekezddse szerinti k6pvisekli tiszteletdl hathavi 6sszegdt meghalad6 hitelintdzeti
szdm lakrjvete les vagy mds. szerz<id6s alapj6n fennrill6 p6nzkOvetel6s:

a)

h

----

Ft

itelintdzeti sziim lakovetelis:

forintban:0
deviz6ban (forintirtiken): -----

b)
9

m6s szerzridds alapjrin fennril16 p6nzkdvetelds dsszege: ----- Ft

Mris. .ielentosebb 6ndkii vagyontdrgyak. ha azok egyiittes irteke az Orsziiggyi.ildsrril
sz6lo 2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l) bekezdise szerinti kdpviseloi tiszteletdij

hathavi 6sszegdt meghaladja:
megnevezes: -----
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III
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltilntetni a ktiztartoz6s cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
magrinszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozesait

l.

Kiiztartoziis (ad6, vrim. illetdk. tb.jriruldk stb.):

----

fbrint

2. l'[itelintdzettel szembeni tartoziis (hitel, kdlcs6n stb.):

---- forint

3. Magrinszemdlyekkel szembeni tartoz6s: ----- forint

IV
Egy6b ktizlcndtik

id6pon0a: 2020.12.31. livAhagyva: 2O21.O1.29. NyomtaNa: 2O21.O1.29.
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(az orsz:iggf iil6si k6pviseki javadalmaz{sin
I

Foglalkoziisa:

---*

Munkahelye:

---

kiviili ad6kiiteles jiivedclmek)

SzUnetelteti-e foglalkozisrit?: -----

Foglalkozrisrib6l sz{rmaz6 havi ad6k6teles (brutt6) jdvedelme:
_---- Ft
2

Az l. pontban irt foglalkozrisdn kivtlli, valamennyi olyan tevikenysige, amelyb6l
ad6ktiteles jdvedelme sz6rmazik:

a)
b)

A tevdkenys6g megnevezdse: ----A kifizet6 szemClye (kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kijtelezettsdg al6 es6
tev6kenysdgek):

c)
d)

--:

A jdvedelem rendszeressige (havi, egy6b rendszeressig. eseti vagy idriszakos):
A jdvedelem (bruft6) dsszege:

----

----

Ft

Csak az orsztrggyfil€si k€pvise16 t6lti ki!
Vagyoni
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C) r6sz

CAZDASAGI ERDEKE,LTSEGI NYI I,ATKOZAT
Gazdasigi tSrsasfgban fennill6 tiszts6gc vagy 6rdekcltsrlgc:
I

l.

Gazdas6gi tdrsasdg neve: -----

2.

Sz6khelye:

3.
4.

Gazdasdgi tdrsas6g formiija: -----

5.
6.

A tulajdoni drdekeltsig keletkezdskori arlnya: -----

7.
8.

Nyeresigb6l val6 r6szesedise:

----

Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos, riszv6nyes, bt. esetdn beltag/kultag stb.): --.--

A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ar{nya:

---

---

o/o

%o

o/o

A gazdas6gi tiirsasrigban viselt tiszts6ge:

----

Vagyoniiillant iddponla: 2020.12.31. )dvAhagyva: 2o2r.o1.29. Nyomtatva: 2021-01.29
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KIMT]'I'ATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l, sajit prirtj:it6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetvc a ttin 6nyhoz6i munkit timogat6 alapih'rinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munk6jrinak elkit:ls:ihoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisok16l 6s ingyencs hasznrilatba adott dolgok16l (a tov:ibbiakban: juttat:is)

A j uttat:ls ideje

20t6

A juttatis mcgnevez6sc
(J.,1

RZON

1 R(

),,ISZTJI L

A juttat6s 6rt6ke
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201 6
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Csak az orszaggy(lCsi kepvisel6 t6lti ki!
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KIMUTATAS
az orszriggytl6si k6pviscl6nek k6pvisel6i megbizatdslval iisszefiigg6sben kapott
ajrind6kairril 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttat6sair6l (a
tovibbiakban: aj:ind6k)

Az ajind6kozirs idcje

Az ajind6k mcgnevez6sc

Az ajfnddk 6rt6ke

Csak az orsziggyiilCsi kdpvise16 tolti ki!
vagyontillapot iddpontla: 2020.12.31. l6v6hagyva: 2021.01.29. Nyontatva: 2021.01.29.

-ltF) r6sz

KIMU'I-ATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, in96, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez f(26d6 egy6b
jogosults:iga alapj6n, tov6bbri e nyilatkozat C) pontj6ban m€gieliilt gazdasrlgi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eu16pai uniris trimogatdsok16l (a tovfbbiakban:

timogatis)
A llmogrl6s

.i',gosulljr

A

llmogrl{s

llm0Erttsl

A llmo8rtis

megszarzds{nck

mc8sz.rzasan.k

ioscrnc, m6diB

id6pontj,

A rl'nos"tIs

ciljr

A

l{mogrl{rl
arr{k.

nynjt6

Kelt: []ud p.'.tt , 2(D I dv 0l h6 29. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdztis hriztartrisban 6lo hiizas-/d lettiirsam,

Itdza.stdrnnt

valamint a velem kdz6s hiiztartiisban
-lblncr Bautrix
nyi latkozatrit/nyi latkozatait.'

iki

gyermeke(i)m,

///

,'ff/
a

kip

lii al6fr6sa

Csak az orszdggyiildsi kCpvisel6 tdlti ki!
iddDontla: 2020.12.31. )6vbhagyva: 2021 01.29 NyomtaNa: 2o21.01.29
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