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A nyilatkozatot ad6 szem6lye
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A nyilatkozatot ad6 *'

orsz[,ggyul esi k6pvi sel6

b)

az orsziggytil6si k6pvisekivel kcizos hilztartisban 6l6hir;as- vagy 6lett6rs
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A) rtisz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

1.

a)

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

Bd re(cc.n$.ft............ ............................ .........
b) Az ingatlan tertiletnagysiiga: .............. l.f .?..... N !:1
c) Mtivelesi 6ga(vagya mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse) , ..B.F.Ik.&.frLtrT......

d)

Az dpiilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6h6z, UdUl6, gazdasilgi 6ptilet stb.),
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6dih6z, t6rsashi"z-,szdvetkezetihin, mriemldk, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garius, b6nyatelek stb.):

Tn)
f) A

gen,S

f:fi:L

nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

bdrlo stb.):

l-UU&.D.e.)'-l

CS

g)

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje

' A, ingatlan-rryilvantartirsi

(a

(l+
bwvUdS

jogviszony kezdete):

adatokkal megegyeziien kcll kitolteni

!

t

/1 1?3
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2.

a)

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

Be{,,(F:.(CJNft
b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

o { T cC3

c)

Mtiveldsi

kivett tertilet elnevez6se)

irga (vagy a mriveles alol

...........

l-t+

33e

-f Ag=X. b +g.c. r)

d)

Az dpiilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6haz, iidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6dihiiz, tdrsash6z, szdvetkezetihdz, mtiemldk, mtihely,
Uzlet, mriterem, rendelo, gardzs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezfl,
b6rl6 stb.):

T V U+D ?P95
e)
h)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad

A

szerz6s jogcime, ideje (ajogviszony

m6rt6ke:

|

{t

kezdete): O&9(..(r..9S 40 ?J

3

a)

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

T ELVV kq=e,-Ud)S
b)

Azingatlan tertiletnagys6ga:

. 2il..k.Z.

.....K*.. /

+?{q dq
TE{-xCfcr-,)

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6hiz, iidtilo, gazdasdgi dpiilet stb.),
az eptlet alapterti lete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, tiirsash6z, szovetkezeti hiz, miiemldk, m[ihely,

irga (vagy a mtiveles

alol kivett tertilet elnevezese)

Uzlet, mtiterem, rendelo, garazs, b6nyatelek stb.):

0 A

nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos.6llando, ill etve ^tartos haszryfilo, haszon elvezo,
..1 ..V.lv1 . +-D
stb.):

berlo

g)

Kozds tulaidon eseten a tulaidoni h6nyad merteke

h)

A szerzesjog.fme, ideje (a.iogviszony kezdete):

:

aNa5
Il?*
'cs-i:k

Ls)S ( !9$3
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4.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hin, tidtl6, gazdasilgi iptilet stb.),
az dpUlet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, t6rsash6z, szdvetkezetihdz, mtiemldk, miihely,

..

irga (vagy a mtiveles

.....

alol kivett teriilet elnevezdse):

tizlet, mtiterem, rendel6, garAzs, b6nyatelek stb.):

0

A

nyilatkozS jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):
s)

Ktizds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt€ke:

h)

A

szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

5.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysega:

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6hdz, Udiil6, gazdasigi dpi.ilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidihiiz, t6rsashdz,szdvelkezetihir-, m[iemldk, mtihely,

irga (vagy a mtiveles

alol kivett tertilet elnevezese)

i.izlet, mtiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):

;;itutto,u,;;;;,;,; ;;;;o;";,, ;;;;;d;, *r.w";;;;

0

"berlo stb.):

s)

K6zds tulajdon esetett a tulajdoni h6nyad mdrteke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

..

haszn6l6, haszon elvcz.o,

5

6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: .....

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6pUlet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6hin, iidiilo, gazdasdgi dpiilet stb.),
az €ptlet al apterti ete :

irga (vagy a mtiveles

alol kivett tertilet elnevezese)

I

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6dihiiz, t6rsashi2, szdvetkezetihdz, miieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvez6,

bdrlo stb.)

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mdrtdke: .......

h) A szerz€,sjogc(me,

ideje (a jogviszony kezdete):

'l .

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasilgi dptilet stb.),

irga (vagy a mriveles

alol kivett tertilet elneyezese):

az dpi.ilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csalddihiiz, tilrsash6z, szdvetkezetihiz, miiemldk, mtihely,
iizlet, mriterem, rendelo, garizs, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos,

6lland6, illewe tart6s hasznillo, haszondlvezo,

berlo stb.):

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad merteke

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

6
I

I.

Nagy ertekti ingosdgok

l. Gepjfrmtivek:

a)

szemdlygdpkocsi:

tf

pus

a szerz€,s ideje, jogcfme: ....

. tipus

a szerzds ideje, jogcime:.......

tfpus
a szerzes ideje, jogcime:

b)

tehergdpj6rmti, aut6busz:

t(pus

a szerzds ideje, jogcfme:

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:.....

tipus
a szerz6,s ideje, jogcfme:....

c)

motorkerdkp6r:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:

.... tipus
a szerz€,s ideje, jogcfme:.....

tf

a szerzds ideje, jogcfme:.......

pus

7

2.

Yizi vagy l6gi jrlrmii:

a)

jellege
tf

pusa:

a szerzes ideje, jogcime:

b)

jellege:
tf

pusa: .

......

a szerzes ideje, jogcfme:

3.
a)

Vedett mfialkotis, v6dett gyfijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

.... db

megnevezds

... db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcfme
megnevezes

..

db

a szerz6,s ideje, jogcfme

b)

gyrijtem6ny:

.Ygr.ai.lr'41.,9
''''''"''''''t''' ' .?.+.t..TiD.$.l.n.t... .kZvlt.Wr"d,evez6s ,2.9- si.ct .oo
a szerzdsi dej e, j gc im : ..... T.gl-Y.ft.fW.l: ?5....... VnS f]. {-. L+,S,
o

e

Tt !.YlvV ssLtlt'Ta+ D
a szerzes ideje, jogcfme

T?Lyft

.. megnevezes ..1..Q..Q1.O..... db

mT-cS

Vn:Sill

megnevezes

a szerzes ideje, jogcfme:

fl_

U:S
db

-84.

Egydb, darabonk6nt vagy kdszletenkdnt (gyijtemdnyenkdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 drtdkLi ing6s6g:

a)

megnevezds:

.

a szerzes ideje, jogcfme

b)

megnevez6s:

.

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

megnevezds:

.

a szerzes ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcfme:

e)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (rdszvdny, kdWdny,
r eszjegy, ki nc stdrj e gy, vagyonj e g y, nagy drt6kti b iztos it6s stb.) :

megnevez.s: . . ..... l'J .Y.9.8 D

fp-{/ =R\
1.t6o.3(f
T€

/'+.....8.4

ndvdrtdk, biztositrisidsszeg: ................1L;.;...................;............

megnevezds:

.

nevert ek, biztosftiisi osszeg

lltS... l."l..M'u.Y.! .6-D i+ WKr?n+te
TC
ndvert ek, bizrosftiisi osszeg: . .5..:.. .k.?.3 .,..9.4.!.

mesnevezes:

.

megnevezes:

nevertdk, biztositasi osszeg:

megnevezes:

.

nevdrtdk, biztosftasi osszeg:

9

6.

Takarekbetetben elhelyezeLt megtakarftas:

Ft

...

Ft

7.

A mindenkori kdpvisel6i alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 keszpenz:
Ft

8.

Az osszessdgdben a mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi dsszegdt meghalad6
pdnzintlzeti sziimlakdvetelds vagy m6s, szerzod€s alapj6n fennrill6 pdnzkdvetelds:

a)

penzintezeti szitml akovetelds

:

forintban: ......
dev izftban (fori

b)

nterteken)

m6s szerzodds alapjan fenn6llo penzkdveteles osszege:

Ft

9.

Miis, jelent6sebb drtdkii vagyontdrgyak, ha azok egytittes drtdke a mindenkori
kdpv ise l6i al apd ij hathav i tisszeg6t m egh aladj a :

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

I DB

Gtcss ,4[- Ng.r)

6 AfiFtt'<+

l0

III.
Ta rtoz{asok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartozis cimtin,
szemben
valamint a p6nzi ntflzettel vagy m
^gilnszem6lyekkel
esetlegesen fen n rill6 tartozrlsait

l.

Koztartozirs (ado, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.): ......
.Ft.

2.

Pdnzintlzettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcsdn stb.)

....*.......

3.

Ft

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartozits;
..Ft

IV.
E,gy6b kiizlenddk

- ll
B)

-

r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az or szdggyf l6si kdpv

l.

Foglalkoz6sa:

i

se

I

6 jav adalmazds6n kivti I i ad6kdte les j 6ved el m ek)

t
*xs\r

Munkahelye:
S zU

nete lteti

r/slry!{

?o-sult syr) cOS

-e foglalkoz6sat

lgen

:

nem
---_s
Fogl alkozits6bol szirmaz6 havi ad6koteles (brutto) jovedelme:

2. Az l.

pontban

q}

irt foglalkoz6s6n kiviili,

oco

valamennyi olyan tevdkenysdge, amelybtil

ad6kdteles j dvedelm e szirmazik:

a) A tevekenyseg megnevezdse: ....

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg alii eso tevdkenysdgek)

c) Ajovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) dsszege

.

Csak az orsz.iggytilcsi kcpviscl6 tirlti ki!

Ft

Ft

t2

a) A tevekenyseg megnevezese

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszabillyon alapul6 titoktartdsi kdtelezettsdg al6 es6 tev6kenysdgek)

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgri, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

...

Ft

a) A tevdkenyseg megnevez6se

b) A kifizetd szemdlye
(kivdve a jogszabilyon alapul6 titoktaft6si kdtelezettsdg alii es6 tevdkenysdgek):

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) 6sszege:

...

Ft
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdas:lgi tiirsas{gban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

\..-Gazdasagi tarsasdg neve: .......

2. Szekhelye:
3. Gazdas6gi t6rsas6g form

6ja: .......

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

esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

erdekeltseg keletkezesekori ardnya:

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

%

. Nyeres6gbol val6 rdszeseddse: . . .. .........i

%

7

8. A

gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztsdge:

II.
l.

Gazdasagi tarsasdg neve:

2. Szekhelye
3. Gazdasagi t6rsasdg form aja: ......

4. Az drdekeltsdg fbrmdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

erdekeltseg keletkezesekori aranya: ....

%

6. A tulajdoni

erdekelts eg ielettlegi aranya:

%

7. Nyeresegbol valo

8. A

reszesedese:

..

gazdasagi tdrsasagban viselt tisztsege:

%

l4

III.
l.

<--.-

Gazdasagi t6rsasag neve:

2. Szekhelye

3. Gazdasagi t6rsasiig form i$a:

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

esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltseg keletkezdsekori aritnya: ...

%

6. A tulajdoni

erdekeltseg jelenlegi ardnya:

%

'l

. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:

8.

A

gazdasdgi tilrsas6gban viselt tisztsdge:

IV.

l.

Gazdasagi t6rsasiig neve:

...

,-........

2. Szekhelye

3. Gazdasagi t6rsasag

4.

form

|ia

Azdrdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ki.iltag stb.):

5. A tulajdoni

erdekeltseg keletkezesekori aranya: .........

%

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi ar6nya:

%

7. Nyeresdgbol valo rdszeseddse:
8.

A

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

l5

V.

l.

Gazdasagi t6rsasdg neve

2. Szekhelye
3. Gazdasagi t6rsasiig form i$a:

4. Az drdekelts€g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltseg keletkezdsekori ardnya

%

6. A tulajdoni

6rdekeltseg jelenlegi ardnya:

%

'7

. Nyeresdgbol val6 reszeseddse:

...

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge: .....

VI.

l. Gazdas6gi tiirsasiig neve: ... .....2. Szdkhelye:
3. Gazdasagi t6rsas6g formaja:

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

5. A tulajdoni

erdekeltseg keletkezesekori aranya

6. A tu laj do n i erd eke ltseg j e len leg i ar6nya:
'7. Nyeresegbol valo reszeseddse:
8.

A gazdasiigi tdrsasdgban viselt

esetdn beltaglki.iltag stb.):

%

%

..%
tisztsege

t6

D) r6sz

*

KIMUTATAS
az orszilggyiil6si k6pvisel6nek az Orszitggytil6st6l, sajit p:irtj:it6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munk6t t{mogat6 alapftvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijfnak ellitdsihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatrls)

A juttatds ideje

t

Llsak

ar

A juttat6s megnevezdse

ot'szogg,r-tilcsi kcpviselo tOlti

ki!

A juttatiis erteke

t7
E) resz.

KIMUTATAS
tdsival tisszefii gg6sbcn kapott
ajind6kairbl 6.s tz e nyilatkozat D) pontja al{ nent tartozb ingyenes juttat:isair6l
(a tovribbiakban: ajdnd6k)
az or szhggyii l6si k6pvisel6n ek k6pvisel6i

Az aj6ndekozas ideje

*

m egbiza

Az ajdndek megnevezdse

Csak az (:)t'sz.rggy.ilesi kepviselo tolti ki!

Az ajanddk erteke

a

l8

F) resz

KIMUTATAS
b{rmilyen tev6kenys6ge, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tov:ibbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasdgi
tdrsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s t{mogatdsokr6l (a
tovdbbiakban : tdmogatis)
A t6mogatiis
jogosultja

A tdmogatas

A tiimogates

A tiimogatast

A tamogates

A tamogatas

megsz erzesenek

megsz erzlsenek

nyujto

celj a

erteke

iogcfme, m6dia

id6pontia

?krs*

Kelt:}.?D+ ?eSr

I o/1

EV

(J

h6

...(..Y..:

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdz6s hiztartilsban dlo h6zas-l6lett6rsam,

l-*t tuo v\cS

2gLl*n'

Nl

valamint a velem k6zos hintartasban elo gyermeke(i)m,

nyi I atk oz atifil nyi I atkozata i t

*

,/

tct a kepviselo al |irdsa

*

Csak a7. cn'sr.irggytilesi kcpvisel6 t6lti ki!

/.\

C
1/{. t-\d

tr

