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gazdasdgi t!rdckeltsdgi nyilalkozot
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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot

a)

orszisqv[il6sikdoviselo

b)

az orszaggyril6si kdpviselovel kriz<is hdaartdsban 616 h6zas- vagy dlcttrirs
(a tovdbbiakban: hrizasJ6lett6rs)

c)

az orsz6ggyrildsi kepviselovel k<jzds hriztart6sban 616 gyermek

ad6*:

I

e5gg1_1 ZdLTANJ

(a tovribbiakban: gyermek)

2.

Az orszitggyiil6si k6pviselS neve

3.

A hdzas-ldlett6rs neve:

4.

A gyermek neve
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

l.
Ingatlanok"

I

a)

A lelept.il6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilel is):
M

u.ds.

1 83h

2-

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga:

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a mfivel6s al6l kivefi teriilet elnevcz6se): ....................

. U0v
..Zrlstx*qr... 't""""""""""
d)

Az 6ptilet

f<i rendeltet6s

+udu

u.l

d^

vert

TEerjlEi-

szerinti jellege (ak6hrlz, tidtil<i, gazdasrigi dpi.ilet stb.),

az 6pt.ilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, tiirsashaz, sz6vetkezeti hdz, mrieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, ganizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tan6s hasznel6, haszon6lvez6,
b6rl<i stb.):

TuLArtouos
g)

Kdzcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rtdke

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
.TELE

'

*'q

2o,t g

Az ingatlan-nyilvanhrliisi adatokkal megegyez<ien kell kitdhenil

tl,
-\JelEL

19+
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a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

.

A+s.rI

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagysiiga: ..................?...I g-1-

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege 0ak6h% iidtito, gazdasdgi 6p iilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:
u,.L
G,+tb . aou Lei.*.r,0-d.* ....(.l.L:..t- i.?-)...**

*--

Mtiveldsi riga (vagy a miivelds al6l kivett tertilel elnevez6se)

th

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hriz tiirsashaz, szdvetkezeti haz, mtieml6k, mrihely,
iizlet, mriterem, rendel<i, garazs, banyatelek stb.):

{) A nyilatkoz6 jogrillasa (tulajdonos,

6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

T'ITLft}NONG\,

g)

K<iz<is

h)

A szerz6s jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
.L-

.t*..........

tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rtdke

t Kr.rf. :......e-l.i #. s

.i.eu|:v-.....4 oa2
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a)

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

cseg

DI

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga: ...........k

c)

Miivel6si 6ga (vagy a miiveles al6l kivett tertilet elnevez6se): *.ty..a1i..,..4.#-P.1.'.PIIF-!)

d)

Az dpiilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidiit6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6ptilel alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashriz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,

t|.9.7....4.:.

iizlet, mfiterem, rendel6, garazs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatko z6 jo96lldsa (tulajdonos,
b6rl6 stb.):

g)
h)

rilland

.I4.rftt A a^)

illetve tart6s haszn6l6,

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

A

szerzes jogcime. ideje (a jogviszony

.. . ..

.. .

.. . .. ..

.

haszon6lvez<i,

..!.1,1.

kezdete): ...........Q5.gAg-....2.

oo2
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4.

' a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

C5#4lt

L

b)

Az ingatlan tertiletnagysega: .................. l.Q. 4.Q-. !4.

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):
tl

kl! ili.i. $e e

TA-L

d)

Az 6piilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidiil6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jeltege (csal6di haz, trirsash6z sz<ivetkezeti htiz, miieml6k, miihely,
iizlet, mriterem, rendel6, ganlzs, banyatelek s1b.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,
bdrl6

stb.):

6lland6, illetve tar16s hasznAl6. haszondlvez6,

...:fUtDi.-D.QryQJ,

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad mdrtdke: ..........

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete)

tlt

C.1ere 2oo3

5

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingallan fekszik (Budapesten kertilet is)

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Mrivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivetl tertilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6hria, tidtil6, gazdas6gi 6pi.ilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, trirsash6z, szdvetkezcti hiiz, miiemldk, miihely,
iizlet, mriterem, rendel<i, gar6zs, binyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasmiil6, haszon6lvezo,

b6rl6 stb.): .. . ..

g)

Kciztis tulajdon eset6n a tulajdoni hriLnyad m6rtike

h)

A szerz6sjogcime. ideje

(a

jogviszony kezdete):

5

6

a)

A teleptil€s neve, ahol az ingatlan lekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevezese):

d)

Az dpiilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6hAa iidiilo, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hriz, t6rsashiiz, szdvetkezeti hriz, miiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelS, gariizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6lldsa (tulajdonos,

6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez<i,

b6rl6 stb.):

g)

Kdztis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete): .........

7

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga: .........

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mr.ivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege 0ak6h6z, iidiil6, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6piilel alapteri.ilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

hr1z,

ldrsashi2, szrivetkezeti h6z, mtiemldk, miihely,

iizlet, miiterem, rende[5, garazs, b6nyatelek stb.):

I A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos,

rilland6, illetve tart6s hasmiilo, haszon6lvez6,

b€rl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke: ........

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete)

6

II
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pj{rmiivck:

a)

lipus

szem6lygdpkocsi
a szerz6s ideje,

jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje,

b)

jogcime:

teherg6pjrirmii, aut6busz

tipus

a szerzds ideje, jogc(me:

tfpus
a szerz€s ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

c)

lipus

motorker6kp6r:
a szerzts ideje, jogcime:..

tipus
a szerz6s ideje,

jogcime

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

l
2.

Vizi vagr l6gi jirrmii:

a)

jeltege
tipusa:
a szerzds ideje, jogcime:

b)

jellege:
tipusa:
a szerzts ideje, jogcimc:

3. V6dett mfialkotds, r'6dett rytjtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
""ll

r..rY.d.uteore.

a szerz6s ideje,

a szerzds ideje,

Sli

jogcime:

MCpi

(v1

q
....... lo.:.1.,.q.L,.1

cQ_

megnevezes

db

Nbd
megnevezds

db

megnevezes

db

megnevezes

db

megnevezds

db

megnevezes

db

jogcime:

a szprzts ideje, jogcime:

b)

gyiijtemdny:

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6s ideje,

jogcime:

-8-

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenk6nt (gyiijtem6nye nk6nt) az Orszaggytl6srol sz6l6
2012.6vi XXXU. tdrvdny 104. $ (1) bekezddse szerinti k6pvisel<ii tisaeletdij hathavi
<isszegdt meghalad6 drt6kii in96srig:

a)

megnevezds: .............

a szerzis ideje, jogcime:

b)

megnevezds: .........

a szerz€s ideje, jogcimc:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje. jogcime:

d)

megnevez6s: ........

a szerz|s ideje, jogcime:

e)

megnevez6s: ..........

a szerz6s ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetis (rdszvdny, kdtv6ny,
reszjegy, kincstrirjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kri biaositds stb.):

megnevezes

ndvdrtdk, biaositrisi dsszeg:

megnevezgs:

h

n6vert6k, biaositdsi 6sszeg:

megnevez6s

n6v6rt6k, biztositiisi 6sszeg

megnevez6s: .........
n6v6rrdk, biaositdsi 6sszeg:

elersr:mliTds

ooo,ooo

T

Bi:<noq;r-;*

nev6rt6k, biaositasi dsszeg: ..........[.

megnevezds:

h

QLk'i-t^JU

.

ooo.
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6.

lrt

Takardkbet6tben elhelyezett megtakarit6s: ....

....

7.

Az Orszaggyritdsr6l sz6l6 2012. tvi XXXVI. lcirviny 104. $

(l)

Fr

bekezddse szerinti

k6pviseloi tiszteletdij hathavi <isszegdt meghalad6 kdszp6nz:

o

8.

Az

2so.

o-., . -Ir

FT

geben az Orsziggyrilisr6l szol6 2012. 6vi XIXXVI. t<irveny 104. $ (1)
bekezd6se szerinti kdpvisel6i tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
hitelinliz-eti szfunlak6vetel6s vagy m6s, szerzod6s alapjan fennrill6 p6nzkdvetel6s:

a)

<issz.ess6

hitelint6zeti szirnlakcivetelds:

forintban: ....

.......3-.589....eg-o-,...T1.(.-f

-LF-s-q-6-F-y.$.P1'.

k aas

SzCucCnt

)

devizaban ( forint6rtdken)

b)

m6s szerzrid6s alapjrln fennrill6 p6nzk<ivetelds risszege:

Ft

9.

M6s, jelent<isebb drtdkii vagyontdrgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orszlggyiil6sr6l
sz6l6 2012. evi XXXVI. tdrvdny 104. $ (1) bekezd6se szerinti k6pviseloi tiszteletdij
hathavi risszeg6t meghaladja:

megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:

- l0 III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik fclttintetni a ktiztartoz{s cim6n,
valamint a hitelint6zcttel vagy magdnszem6lyekkel szembcn
esetlegesen fennil16 tartoz6sait

l.

Ktjztartoziis (ad6, vrlm, illetdk, tb-jiruldk stb.): ....
Ft

2.

Hitelint6zettel szembeni tartozis (hitel, kcilcsiin stb.):

.360- ooo.

3.

$eu>rti--oo i+<TEL-

I.'r

Magdnszem6lyekkel szembenitartozis:..
Irt

tv.
Egy6b ktizlend6k

-nB)

r6sz-

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszaggyril€si k6pviseki javadalmazdsdn

t.

Fo

,

ad6kdteles jdvedelmek)

B i2-ros

gtatkozisu, ...........h.r.!-! !..189--e-9p..CXl.

Munkahelve

kivtili

i-

flrN rgfrLEL^JoKtts(,

Sztinetelteti-e foglalkozas6l:

lgen
nem

4h& ooo, -

Foglalkoz.is6b6l szimaz6 havi ad6kdteles (brutt6) jdvedelme

2. Az l.

pontban irt foglalkozisan
ad6k6teles j6vedelme szarmazik:

kiviili, valamennyi olyan tevdkenys6ge, amelyb6l

a) A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizet<i szemdlye
(kivdve ajogszabdlyon alapul6 titoktartesi k6telezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

'

Csak az orszdggyrildsi kdpvise16 tolti ki!

Ft

FI

-t2.-a) A tevekenys6g megnevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve ajogszabilyon alapul6 titokla(Asi kotelezettsdg ali eso tevdkenysdgek):

c) A jcivedelem rendszeress6gc (havi. egydb rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege: ....

FI

a) A tevdkenys6g megnevez6se

b) A kifizet<i szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6 eso tevdkenysdgek):

c) A jtivedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

d) A jrivcdclem (brutt6) dsszege

Irt

-
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasrigi trirsasigban fcnnrilli tiszts6ge vagl' 6rdckclts6ge:

I
1. Gazdas6gi tiirsasiig neve

2. Sz6khelve: ...

3. Gazdas6gi t6rsas6g formdja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya: ...

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arrinya

%

7. Nyeres6gbol val6
8. A gazdasigi

..%

r6szeseddse

tarsas6gban viselt tiszt s6ge:

II.
l.

Gazdasiigi tirsas6g neve: .......

2. Sz6khelve

3. Gazdasrigi trirsasdg form6ja:

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

16szv6nyes, bt. eset6n beltag,&iiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ariinya

%

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi arrturya

/o

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:................

8. A gazdasdgi

tarsasdgban viselt tiszts6ge:

t4III.
1. Gazdasdgi t6rsas6g neve: ..

2. Szctkhclye

3. Gazdasiigi tiirsasiig form6ja

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes,

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

b1. ese16n beltag,&iiltag stb.):

ar6nya:

drdekelts6g jelenlegi ariiLnya:

7. Nyeres6gb6t val6

%

rdszeseddse

8. A gazdasrigi tiirsasiigban viselt tisas6ge

IV
1. Gazdasdgi tiirsas6g neve

2. Sz6khelve

3. Gazdasrigi uirsasig formdja: .........

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetin beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekehs6g keletkez6sekori ariinya:

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

7.

Nyeres6gb<il val6 rdszeseddse

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisas6ge

,........%
o/

o/

- t5 -

v
l.

Gazdasrigi 16rsas69 neve

2. Szdkhelve:

.

3. Gazdasrigi tiirsasiig formiija:

.

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekclts6g kclelkezisekori

ariturya

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi aninya:
7.

esetdn bettag/ktiltag stb.):

o/

..

Nyeres6gb<il val6 rdszeseddse

/o

8. A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisZsdge

VI
1. Gazdas6gi tdrsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdasrigi tiirsasiig form6ja:

4. Az 6rdekeltsdg formija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt.

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori ariinya:
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ariinya

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se
8. A gazdasiigi tiirsasdgban viselt tisasdge:

eset6n beltag/ktiltag stb.):

%
o,

%

-

16 D) r6sz.

KIMTJTATAS
az orsz{ggyiil6si k6pvisel6nck az Orsziggyfil6st6l, sajrit prlrtjrit16l vagy

kdpvisel6csoportj6tt6l, illch'e a ttirv6nyhozrii munkrlt trimogatri alapitv:inyttil

kapott, a k6pviscl6 munkijfnak ell:itis:ihoz sziiks6ges vagr azzal szoros
iisszefiigg6sben l6vti juttat:isokr6l 6s ingvenes haszn{latba adott dolgokrrSl
(a tovdbbiakban: juttatis)

A juttatrls ideje

A jufiates 6(dke

A juttat6s megnevez6se

y

?otl

tllfo^.,€

?-ot2

Norrboo(-

t{o.{gt, -

6qGb

Ltlt.5AC,

DELL

-

/ott

u*tas*rot v.dzrlq

r)z^t; !G?li./f

loAl

lp/.bh kfiszMd*{ sluue

f6nv itea-tatt

ktttla'ur

TOLU. {te2tru(

2

ott

tort
2ott

wLdS

1et)iLebYtecd

' Csak

'foil). Steon-tf

_U
gvo|rd treud-7 btu

lunl*

LeL-e

DletdS

t

$1)me, Noltboru t ploM|t1b

gtc

?oto

&P

lL

uoLvswNED

az orsz6ggyiilCsi k€pviscl6

tiilti ki!

?*t[f

TdW.

Wutt(

T'Dtt).

Settvr

-17Ii) r6sz.
KIIlI t ]'I'A'I'AS
kapott
aj{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozr5 ingyenes juttatfsairr5l
(a tovibbiakban: ajind6k)
az orszriggvfil6si k6pvisel6nek ki'pvisel6i nrcgbizat{s[r'al tisszefii996sbcn

Az ajrlnddkozas ideje

2oil'

Oq. l'9
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b:irmilycn tev6kenys6ge, ing6 vag,ingatlan tulajdona, illci'-e czckhcz fffz6dd egy6b
jogosults{ga alapj{n, tov:lbb{ e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdasdgi
tirsasrig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eu16pai uni6s limogat{sokr6l (a
tov6bbiakban : t:imogatris)
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Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem krizds hdaartasban 616 fulg4sJdlettarsam,
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