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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

k

orsziggyiilisi kipviselci

b)

az orsz6ggyii16si kdpviselovel kdzds h6zlartrisban 6l<i hizas- vagy 6lettdrs
(a tov6bbiakban: h 6,a s-/61ettrirs)

c)

az orsziggyfil6si k6pvisel6vel k6zds hadartasban 6l<i gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)
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Az orszdggytildsi kdpvisel6 neve:
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Ingatlanok.

l.

a)

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

...Gtl.L,p:r:1..

5S6
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b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mfivel6si 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

Ln r.J u .^,r r"t su Frr-

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidiil6, gazdasigi dptlet stb.),
az 6piilet alapteriilete:
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Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, Lirsash6z, szdvetkezeti hriz, mtieml6k, miihely,

e)

iizlet, mriterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

( sra--*'st trq'z

A

nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.):

i)
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g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke,

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

..

Az ingatlan-nyilvdntartdsi adatokkal negegyez<ien kell kitulteni!
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a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)
G.n-
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b)

Az ingatlan tertiletnagysriga: ....9.r

c)

Miivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertiLlet elnevez6se)
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d)
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Az dptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lak6haz, iidtil6, gazdasdgi 6piilet stb.),
az 6piilet alaptertlete:
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e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trirsashaz, sz6vetkezeti haz, mtieml6k, miihely,
iizlet, milterem, rendel6, garazs, biinyatelek stb.):

Csppa\or.t<,r':r)

A

nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznril6, haszon6lvez6,

b6rl<i stb.):
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g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke

h)

A

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):
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a)

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

Az ingatlan tertiletnagys6ga .
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Miivcl6si 6ga (vagy a m(vel6s al6l kivett tertilet elnevezdse): f, el i=z=-r-al t

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohez, iidiilo, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashaz, szdvetkezeti hiiz, miieml6k, mtihely,
tizlet, miilerem, rendel6, garrizs, briLnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogill6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn5l6, haszondlvez6,
berlo stb.): ..T}.H ??:.ep.|...

g)
h)

Kdz6s tutajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke: ...:.1.1.*:...

A szerzis jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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a)

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

s- +tq
Az ingallan tcrtiletnagys6ga: ....1..1 81G

c)

Miivel6si 6ga (vagy a miivclds al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet f<i rendeltet6s szerinti jellege 0ak6haz, iidiil<i, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hda, tarsashaz, szcivetkezeti h6z, mfiemlek, miihely,
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iizlet, mriterem, rendel6, garazs, binyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6lt6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.) . Tkpq

g)
h)
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K6ztis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke, ..1.111...........

A

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete): !-i'-:.
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a)

A telepiil6s neve, ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

V*tr-o-t,1

1
c)

Az ingarl an lertletnagysaga:

d)

Az 6ptilet

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hria, tri.Lrsashaz, sz6vetkezeti hriz, miienrlek, miihely,

b
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Miivel6si 6ga (vagy a miiveles al6l kivett tertilet elnevez6se)
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rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidiilS, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:
f<i

iizlet, miitcrcm, rendel6, gari2s, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jo96ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,
b6rki stb.): ..IYt I:T. ?Pet',' c>J

g)

K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: ..

h)

A

szerz6s jogcinre, ideje (a jogviszony kezdete):
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingarlan fekszik (Budapesten keriilet is)
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b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdas6gi epiilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashriz, szdvetkezeti h6z, miiemldk, mtihely,

...11..1

l2AL;

iizlet, miiterem, rendelo, gariizs, benyatelek stb.):

r)

A

nyilatkoz6 jog5ll6sa (tulajdonos, ridland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

..13.ft.?e=.*.:*

b6rl<i srb.):

g)

K<izds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

,

...:.1..1.!.

8*U*:.3:*.,

A-U+Su

e'i-e;

2-..

r

-

1

.

a)

A telepiil6s neve, ahol
Gqt

az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
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b)

Az ingatlan teriilehagysaga: .....4.. i.. J..f..1. {i(

c)

Mtivel6si

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hdz, tifusashiiz, szdvetkezeti hrb, mrieml6k, mrihely,

6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett

teriilet elnevez6se):

....!'+'-i...

iizlet, mtiterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

Q A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasmal6,
b6rl6 stb.):

g)
h)
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Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad

A

haszon6lvez6,

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

m6rt6ke:
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Kieg6szites a vagyonnyilatkozat A.) rdsz I. fejezet6hez

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Grirdony
Az ingatlan teriiletnagysiiga: 0,7321 ha (6sszevon6s utdn)
Mfivel6si riga: sz6nt6
A nyilatkoz6 jogiilkisa: tulajdonos
Tulajdoni hrlnyad m6rtdke: I / I
Szerz6s jogcime, ideje: 6rdkl6s. 2009; adrlsv6tel 2013
A telepiil6s neve, ahol az ingatlan f'ekszik: Grirdony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 0,1432 ha
Miiveldsi 6ga: szAnlo
A nyilatkoz6 jogiilliisa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrt6ke: I / I
Szerz6s jogcime, ideje: 6rdkl6s, 2009

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Giirdony
Az ingatlan teriiletnagysiga: 0.0726 ha
Miivel6si 6ga: szinlo
A nyilatkoz6 jogiilliisa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrtdke: l/l
Szerz6s jogcime, ideje: 6r6kl6s, 2009
A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Giirdony
Az ingatlan teriiletnagysega: 0,4286 ha (dsszevoniis utin)
Miivel6si riga: szint6
A nyilatkoz6 jogrilkisa: tulajdonos
Tulajdoni hiinyad m6rteke: l/l
Szerz6s jogcime, ideje: dr<ikl6s, 2009t csere 2013
A teleptil6s neve, ahol az ingallan fekszik: Grirdony
Az ingatlan teruletnagysiga: 0,6253 ha
Miivelesi riga: szolci
A nyilatkoz6 jogrill:isa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrt6ke: 1/l
Szerzes jogcime, ideje: 6r6kl6s, 2009
A telepiilds neve, ahol az ingatlan flekszik: Grirdony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 2,1079 ha (6sszevoniis ut6n)
Mtivel6si iiga: szant6
A nyilatkoz6 jogrilkisa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad merteke: l/l
Szerz6s jogcime, ideje: drdkles, 2009, adlsvdtel,2013
A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Grfu'dony
Az ingatlan tertletnagysilga: I,8027 ha
Miiveldsi 6ga: szolo
A nyilatkoz6 jogilkisa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad m6rtdke: I/t
Szerzds jogcime, ideje: adrisv6tel, 201 0
1

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Giirdony
Az ingatlan teriiletnagysdga: 0,6656 ha
Miive[6si 6ga: szint6
A nyilatkoz6 jogiill6sa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrtdke: I /'l
Szerz6s jogcime, ideje: aj 6nddko zila. 201 |
A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Giirdony
Az ingatlan teriiletnagysega: I ,07 56 ha
Miivel6si riga: szant6
A nyilatkoz6 jo96lliisa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rtdke: l/l
Szerz6s jogcime, ideje: aj dnd6kozits,20l I
A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Giirdony
Az ingatlan teriiletnagyviga: I,1573 ha
Miivel6si irya: szfinto
A nyilatkoz6 jogilliisa: tulajdonos
Tulajdoni h6,nyad m6rtdke: l/1
Szerz6s jogcime, ideje: adrisv6tel, 20 I 3

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Giirdony
Az ingatlan teriiletnagys.iga: 0,5324 ha
Miivelesi 6ga: szint6
A nyilatkoz6 jogiilliisa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrtdke: l/l
Szerzes jogcime, ideje: addsvdtel, 2015
A telep0l6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Gri,rdony
Az ingatlan tertiletnagysdga: 0,6644 ha
Miivel6si irya szint6
A nyilatkoz6 jogrill6sa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad m6rtdke: l/l
Szerz6s jogc(me, ideje: adasvdtel, 2015
A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan teriiletnagysega: 0,2835 ha
Miivel6si 6ga: szolo
A nyilatkoz6 jo96lkisa: tulajdonos
Tulajdoni hiinyad m6rtdke: I / I
Szerzds jogcime, ide.ie: adAsv6tel, 201 7
A telepiil6s neve. ahol az ingatlan flekszik: G6rdony
Az ingatlan teriiletnagysega: 0,2978 ha
Miivelesi riga: sz6lo
A nyilatkoz6 jogrilkisa: tulajdonos
Tulajdoni hrturyad mdrt6ke: l/l
Szerzds.iogcime, ideje: adisvftel, 2017

)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Sereg6lyes
Az ingatlan tertiletnagysriga: 19.9777 ha
Miivel6si 6ga:' szolo
A nyilatkoz6 jogdlliiLsa: tulajdonos
I'ulajdoni hdnyad m6rtdke: l/l
Szerzes jogcime, ideje: adasvetel, 2017
A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Sereg6lyes
Az ingatlan teruletnagysdga: 17,6923 ha
Miivel6si 6ga'. sz6lo, kivett telephely
A nyilatkoz6 jog:illiisa: tulajdonos
Tulajdoni hrlnyad m6rt6ke: I / I
Szerz6s jogcime, ideje: ad{isvetet, 201 7
A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Seregdlyes
Az ingatlan teriiletnagysiga: 13,5237 ha
M[ivelesi dga: szol<i, kivett telephely
A nyilatkoz6 jogiiLlliisa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrt6ke: l/l
Szerzds jogcime, ideje: adrisvdtel, 2017
A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Seregelyes
Az ingatlan teriiletnagys6ga: I 3,9730 ha
Miivel6si iiga: sz<ilo, kivett rit
A nyilatkoz6 jogrilkisa: lulajdonos
Tulajdoni fuinyad mdrtdke: l/l
Szerzes jogcime, ideje: adasvetel. 2017
A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Gri,rdony
Az ingatlan teriiletnagysaga: 4.3596 ha
Miiveldsi iiga: szol<i
A nyilatkoz6 jogiilliisa: tulajdonos
Tulajdoni hrlLnyad m6rt6ke: I /'l
Sz.erz6s jogcime, ideje: ajrfurddkozas, 2Ol I

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Giirdony
Az ingatlan teniletnagysdga: 4,7500 ha
Mfivelesi iiga: szdl6
A nyilatkoz6 jo96ll6sa: tulajdonos
Tulajdoni hritryad m6rteke: l/l
Szerz6s.jogcime, ideje: ajanddkozits, 20 I I

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Gdrdony
Az ingatlan teriiletnagysiiga: 2,8245 ha
Miivel€si 6ga: gyiimdlcsds
A nyilatkoz6 jogiilkisa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad mdrtdke: l/l
Szen€s jogcime, ideje: aj dnd6ko ziB, 2011

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Gardony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 15,0370 ha
Miivel6si iiga: gytimdlcs6s
A nyilatkoz6 jogiilLisa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrtdke: l/l
Szerzes jogcime, ideje: ajri'ndekozes,20I I
A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Gri.rdony
Az ingatlan aeriiletnagysdga: 0,2824 ha
Mfveldsi riga: sz6l6
A nyilatkoz6 jogiill6sa: tulajdonos
Tulajdoni hiinyad mdrteke: l/l
Szerz6s jogcime, ideje: adrisvetel, 20'19

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Srirbogrird
Az ingatlan teriiletnagysega: 0,4236 ha
Miiveldsi 6ga: erdo
A nyilatkoz6 jogrilkisa: tulajdonos
Tulajdoni hrlnyad m6rt6ke: l/l
Szerz6s jogcime, ideje: adrlsvdtel, 20 1 9

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik: Sarbogdrd
Az ingatlan teriilctnagys6ga: 0,8107 ha
Miivel6si ilga: erdti
A nyilatkoz6 jogrlllasa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad mdrtdke: l/l
Szerzds jogcime, ideje: adrisvdtel, 20 1 9
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t.

Nagy 6rt6kii ing6sfgok

l.

(i i'pjirnr iivck:

a)

szem6lyg6pkocsi:

t

ipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcf mc

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

b)

tipus

tehergdpjdrmri, aut6busz
a szerzds ideje,

jogcime

tfpus
a szerz6s ideje,

jogcimc

tipus
a szerzls ideje, jogcime

c)

motorker6kpdr:
a szerzis ideje,

Y.^$l*.
jogcime:

,Lair, d,l . l9ga

!6(b
UE

t

tipus

'Le2)
tipus

a szerzds ideje, jogcirne

tipus
a szerz€s ideje, jogcime:

7

2.

Vizi vagv l6gi jf rmii:

a)

icllegc:
tipusa:
a szerzes ideje, jogcime: ...

b)

jellege:
tipusa:

a szerzds ideje, jogcime

3.
a)

V6dctt miialkotis, v6dctt gyiijtem6ny:
egycdi alkot6sok:
megnevez6s

dh

megnevez6s

db

megnevez6s

......... db

megnevez6s

.... db

megnevezds

db

megnevez6s

............ db

a szerzds ideje, jogcime:

a

szerzls ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime

b)

gyiijtemdny:

a szerzds idejc, jogcime:

a sznrzds idcje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

-84

Egy6b, darabonkdnt ,agy k6szlcrenkdnt (gyiijtemdnyenkd.r) az orsz6ggyiil6sr6l sz6l6
2012. dvi xxxvl. tdrvdny 104. g (t) bekezddse szeri,ti kdpviscl6i riJelerdij harhavi
6sszeg6t meghalad6 6rtdkt ing6sag:

er)

megnevezis

a szerzis ideje, jogcime

b)

megnevezis: ........

a szerz€s ideje, jogcime:

c)

megnevezis: ........

a szerz6s ideje,

jogcirne:

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevczis: ........

a szerz6s ideje, jogcime:

5

Ert6kpapirba, elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b belektct6s (r6szvdny, kotvdny,
r€.szjegy, kincsteirjegy, vagyonjegy, nagy drtikil biaosftds stb.):

megnevezds:

ndvdrt6k, biztosit6si tisszeg:

megnevezds: ..........
n6vdrt6k, biaositAsi 6sszeg: ...........

nlegnevezes:

n6v6rtek, biztositrisi iisszeg:

megnevez6s:
nCvdrtdk, biztosit6si osszeg:

megnevezes:
ndr,6rtdk, biztositdsi osszeg

9

6.

I'akardkbctitbenelhelyezcltmegtakarit6s

FT

..... Fr

7.

Az

OrszAggytl€.sr<il sz6l6 2012. €vi

XXXVI. trirv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti

kdpvisel6i tiszteletdij hathavi <isszegdt meghalad6 kdszpdnz:

t. ro 9..: rt
8.

Az 6sszessdg|ben az Orsziggyiit6sr<il sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l)

bekezd6se szerinti kdpviseloi

tiszteletdij hathavi

cisszegdt meghalad6

hitelint6zeti sz6mlak6verel6s vagy miis, szerz6dds alapjan fennal16 pdnzk6vetel6s:

a)

hitelint6zetiszimlakdvetel6s

forintban: .....2..r

oc-ftr

deviziban (forint6rtiken):

b)

..

mrls szerz6d6s alapjan fennrill6 p6nzkcivetel6s 6sszege:

S.s 9o-..*.. rt
9.

Mds, jelent6sebb 6a6kii vagyontrirgyak, ha azok egyiittes €rr5ke az Orsz6ggyfl6sr6l
sz6l6 2012. evi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pviselcii tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:

- l0 III.
Tartozitsok
Ilhbcn a rovatban k6rjiik fcltiintctni a ktiztartozris cim6n,
valamint a hitclint6zcttcl vagy magf nszem6lyckkcl szcmbcn
esetlcgcscn fcnn:ill6 tartoz{sait

l.

Kdaartozis (ad6, v6m, illet6k, tb-jerul6k stb.)
Irt.

2.

3.

Hitelint6zettcl szcmbeni tartozis (hitel, k6lcs<in stb.):

I5t. j"*

(-

l;t

Magii.nszem6lyekkel szembeni tartozis

2E. aco

IV
Egy6b kiizlend6k

a_

I1

- lt
B)

-

r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszaggytildsi k6pvisel6 javadalmazisrin

l.

Foglalkozasa:

kivtili

ad6kdteles jdvedelmek)

..

Munkahelve
lgen

Sztinetelteti-e foglalkozisrit

Itcnt

Foglalkozas6b6l szfumaz6 havi ad6kciteles (brutt6) jdvedelme

2.

Az 1. pontban irt

foglalkozas6n
jrivedelme
ad6ktiteles
szirmazik:
a) A tevdkenyseg megnevez6se:

kiviili, valamennyi olyan

3-.

.1..

dS

tr.

.,

FI

tev6kenysege, amelyb6l

r+-'r

r{ *"r u, }r

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktaftAsi kdtelezettsdg alii es6 tev6kenys6gek):

T Ls

k-<

'tE T\

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gri, eseti vagy id6szakos):

ESer-\

d) A jtivedelem (brutt6) 6sszege

'Csak

az orszdggy0ldsi kcpviscl6

tdlli ki!

L. aSa e- Ft

-12a) A tevdkenysig megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kivive a jogszabrilyon alapul6 titoktartdsi k6telezetts6g alii eso levdkenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jtlvcdclem (brutt6) 6sszege

l,r

a) A tevdkenys6g megnevezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 tiloktartasi kdtelezetts6g al6 esci tev6kenys6gek):

c) A jcivedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege

Ldra=ren

olr: ^.4\2eE

I:t

-13C) r6sz

GAZDASAGI f,NNBXU,TSBGI NYILATKOZAT
(iazdas:igi tiirsasIgban fcnnril16 tiszts6gc vagr 6rdekclts6gc:
I
1. Gazdasdgi ldrsasiig ncve

Z

SoA.r\-t to\rG;a,r. ylqj ,^i-sy7-,'u-a Z-a-7

3. Gazdasrigi trirsas6g formaja:

Jf a?

7l-lrJA\

2. Szekhelye: ..L.E.1*i..-l=.].|.L...r

z-.ei

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

la--e\zrdr-\cs
5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori

arriLnya

4

,{ct o\ rx e

e\
6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ar6nya: ...11..1. 2ao I L7,
7. Nyeres6gb6l val6 r6szeseddse:

-+
.

.T
o\
z\a,-,/'.-l

.

+

/o

%

8. A gazdasigi tiirsasdgban viselt tiszts6ge

II.
1. Gazdasrigi tiirsas6g neve

A Gat

u-or

2\ S tr Gf'h)oFI

2. Sz6khelye

h-?-r,.[aa. <h

olh

I It

\.-<i

c t1.ql

3. Gazdas6gi tiirsasiig formrija

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

J-A2aloe-S
5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ardnya

6rdekelts6g jelenlegi ardnya

tiirsasrigban viselt tiszts6ge:

%

{-o

ot

r0

7. Nyeresdgb6l val6 riszesed6se

8. A gazdasdgi

So

.

%

1.1

III.
l.

Gazdas6gi t6rsasdg neve:

2. Sz6khelye:

..

3. Gazdasrigi tiirsas6g formija

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ariinya: .....
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ardnya: .....

..........%

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesedise:....................
8.

A gazdas6gi tarsas6gban viselt tiszts6ge: .......

IV.
I.

Gazdasrigi tiirsasiig neve

2. Sz6khelye

3. Gazdasigi t6rsas6g formdj a

4. Az 6rdekelts6g formSja (tulajdonos, rdszvenyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi arifurya

7. Nyeres6gb6l val6 riszescd6se
8. A gazdasrigi tarsas6gban visclt tisztsdge:

arrinya:

eset6n beltag/ktiltag stb.):

%

..........%
%

-

15 -

v
l.

Gazdasrigi ldrsasiig ncvc: .......

2. Sz6khelye:

.

3. Gazdasrigi tiirsas6g form6ja:

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt.

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

eset6n beltag/kiiltag stb.)

arSnya: ...

drdekeltsdg jelenlegi ar:inya:

7. Nyeresdgbril val6 rdszesed6se

o/

%

8. A gazdasdgi tarsasdgban viselt tiszts6ge: ........

VI.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi trirsas6g form6ja

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag,/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkezesekori ariiLnya

6. A tulajdoni

6rdekclts6g jelenlegi ar6nya

7. Nyeres6gb6l val6

rdszesed6se:... . .. ..

8. A gazdasrigi tarsasiigban viselt tisztsige: .....

o/o

16 D) r6sz-

KIMUTATAS
sajit p:irtjit6l vagy
k6pviscl6csoportj6t6l, illctvc a ttirv6nyhoz<ii munk:it t6mogat6 alapitvinyt6l
az orsz:iggyfil6si k6pvisel6nek az Orszriggviil6st6l,

kapott, a k6pvisclii munkrijrlnak elLitisrihoz sziiks6gcs vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatdsokr6l 6s ingvencs hasznrilatba adott dolgokr6l
(a tovdbbiakban: j uttatris)

A juttatds ideje

A juttat6s megnevez6se

7--l<

lth

L.-t,8

s

n

+

qy*

+

tz-A rz--<.-f

\t1

v-,4

ln+tsq r.sG
'2-or a

'L,,tz

Gt,z
7..-ta

'

L.+tL
(r,(f, cE

i-a 11
l"J

C+-+-a XY S8.
-IFr--€+--o
'.J

t\-ook-

D

EZ-r-

rk b€ S\ t c * ecdrl {

(h.sr-^

clEL<}ou

L€

15.,. 3Gr -11

lqs

F.>o \) O

fP LSGo
ts\ohd
t(t1l{19-,.-ra q-rE\ fG r-or<

Csak az orszAggyiildsi kdpvisel6 tdlti ki!

A juftatas drt6ke

2r9

Ss:.-

G+

7 . --o-=. i

4oS

\r.:ii,

-ri

17,
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az orszriggyiil6si k6pviscl6nck k6pviscl6i mcgbizatfs{val iisszefiigg6sbcn kapott

aj:ind6kair6l

6s az e

Az ajdnddkozas ideje

' Csak

nyilatkozat D) pontja ali ncm tartozri ingyencs juttatrisairril
(a tovribbiakban: ajrind6k)

Az aj6nd6k megnevez.ise

az orszrggyUlesi kdpvisel6 tdhi

ki!

Az aj6nddk ert6ke

-

18 -

F) r6sz

KIMUTATAS

birmilycn tcv6kcnys6gc, ingti vagy ingatlan tulajdona, illetve czckhez fiiz6dii egy6b
jogosultsrlga alapj{n, tovrlbbri e nyilatkozat C) pontj6ban megie16lt gazdasigi
tdrsasdg(ok)nak juttatott rillami, illctve eu16pai uniris trimogatisokr6l (a
tovribbiakban: t{mogatris)
A t6mogatiis
jogosultja

A t6mogat6s
megszerz6sdnek

A tdmogat6s
megszerz6s6nek

iogcimc, m6dia

idopontja

fi($lur m+1t.l.0 tEi-

G<\

Kelt:

A dmogat6st

nytjt6

A t6mogalds
c6lja

A ldmogat6s

I

t-sl>.-,\

?-.c ?A

6v

.......o-.1

h6. L8

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem k6zds hdztart6sban 6lo hAzas-l6lettarsam,

Utts € s.rd€r2valamint a velem kdzds h6ztart6sban 616 gyermeke(i)m,

nyilatkozat6Vnyilatkozatait*.
1

. E u $E rr 3kTT1+1-'if
o
C.rr+n'S-kFir--r, t--.^ Oo'J
T-t\ tr
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GA
a k6pvisel6 al6ir6sa

*

Csak az orsz6ggyiildsi kdpviselo tdlti ki!

6rt6ke

Xieg6sritds

A

timo!.tii ioa60lli.

A

a

vagyonnyilatkozat

F) rdsz€hez

ramo#rat 6.at:.da54n.r joacimc, m6dj.
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2020
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